
NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

01.  (Vunesp/2004)  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.

02. Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados serão cumpridos em _______
dias, prorrogável, a critério do juiz, mediante pedido justificado do oficial de justiça.
a) 10 dias;
b) 20 dias;
c) 30 dias;
d) 60 dias;
e) 90 dias.

03.  Os despachos e decisões no preso criminal que devam ser publicados no Diário Oficial, ou
outro órgão da imprensa, respeitarão as regras gerais previstas para os ofícios em geral. Quando
se tratar  de réu preso,  o encaminhamento deverá ser feito no prazo máximo de ____ horas;
tratando-se de réu solto, o prazo será de _____ dias, a contar da devolução dos autos em cartório,
conforme o caso:
a) 24 horas e 3 dias;
b) 48 horas e 2 dias;
c) 48 horas e 1 dia;
d) 48 horas e 3 dias;
e) 48 horas e 5 dias.

04.  Os defensores dativos nomeados para réus que não constituíram advogados poderão optar
pela forma de intimação de todos os atos e termos da ação penal, mediante assinatura de termo
de  compromisso  próprio,  a  ser  lavrado  logo  depois  da  nomeação  (Provimentos  CSM  nº  (s)
875/2004, 1180/2006 e 1492/2008).  A intimação poderá ser realizada por meio de:
a) fac-símile;
b) mensagem eletrônica (e-mail e orkut)
c) somente por Diário Oficial; 
d) somente pessoalmente;
e) fac-simíle, mensagem eletrônica e por Diário Oficial.

05. O ofício do júri deverá possuir, além dos livros obrigatórios, exceto:
a) Alistamento Anual de Jurados; 
b) Alistamento semestral dos jurados;
c) Atas do Júri; 
d) Sorteio de Jurados; 
e) Registro de Armas e Objetos, quando necessário.

06. Quanto  aos  atestados  de  pena  a  cumprir  deverão  constar  ,  entre  outras,  as  seguintes
informações:  
I - o tempo total da pena; 
II - o regime prisional de cumprimento; 
III - a data do início do cumprimento da pena e a data do seu término; 
IV - as frações e respectivas datas a partir das quais o apenado poderá postular benefícios. 



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

07. As cadeias públicas devem manter, obrigatoriamente, os seguintes livros, exceto: 
a) Registro de Entrada e Saída de Presos, com índice; 
b) Registro de Objetos e Valores de Presos, sem  índice; 
c) Registro de Visitas Médicas aos Presos; 
d) Registro de Óbitos; 
e) Registro de Visitas do Ministério Público.

08. Incumbe ao oficial de justiça:  
a) executar pessoalmente as ordens dos juízes a que estiver subordinado e exercer as funções
inerentes a seu cargo; 
b) Comparecer diariamente ao ofício ou setor correspondente ao juízo em que lotado, assinar o
ponto e aí permanecer à disposição do juiz, quando e como escalado, ressalvada a fixação de
periodicidade diversa para assinatura do ponto, a cargo do Corregedor Permanente da unidade
judiciária  a  que  vinculado  o  serventuário,  à  vista  de  fundamentada  análise  das  peculiares
condições de serviço, o que deverá ser objeto de comunicação à Corregedoria Geral de Justiça; 
c) estar presente aos plantões judiciais e às audiências, quando escalado, coadjuvando o juiz na
manutenção  da  ordem,  apregoando  a  abertura  e  o  encerramento  e  chamando  as  partes  e
testemunhas; 
d) ressalvadas as atribuições do Ofício da Portaria dos Auditórios e das Hastas Públicas, realizar,
sob a fiscalização do juiz,  as praças e,  quando o credor não exercer o direito de escolha do
leiloeiro, os leilões judiciais, passando as respectivas certidões.
e) todas as assertivas estão corretas.

09. Em  toda  vara  ou  setor,  os  mandados  serão  distribuídos,  a  critério  do  Juiz  Corregedor
Permanente,  igualitariamente,  a cada um dos oficiais de justiça neles lotados e em exercício,
exceto:
a) Os mandados deverão ser retirados pelo oficial de justiça diariamente, mediante carga.  
b)  Inexistindo prazo expressamente  determinado,  os mandados serão cumpridos  dentro  de 5
(cinco) dias.  
c) Em se tratando de mandado destinado à intimação para audiência, o cumprimento e devolução
serão efetivados até 15 (quinze) dias antes da data designada, salvo determinação contrária do
juiz do feito.  
d) Todos os mandados expedidos em processo-crime de réu preso deverão ser cumpridos dentro
de 3 (três) dias, salvo determinação contrária do juiz do feito.  
e) São vedadas a devolução de mandado sem cumprimento, a pedido de qualquer interessado, e
sua passagem, de um para outro oficial de justiça, diretamente, salvo ordem do juiz do feito, cuja
ocorrência será certificada nos autos.  

10. Analisando as opções abaixo, assinale a alternativa incorreta:
a) Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito, o oficial de
justiça o devolverá.  
b) Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado, deverá desde logo
especificá-los,  indicando  dia,  hora  e  local  em  que  estarão  à  disposição,  não  havendo  nesta
hipótese depósito para tais diligências.  
c)  A identificação do oficial  de  justiça,  no desempenho de suas funções,  será  feita  mediante



apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências.  
d) O oficial de justiça, ao efetuar a citação, no caso de o citando não exarar a nota do ciente,
deverá certificar tal ocorrência no mandado. 
e) Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito , o oficial de
justiça o devolverá, certificando a ocorrência

GABARITO

01. 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. 

02. 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.

03. D
Comentário:  Os despachos e decisões que devam ser publicados no Diário  Oficial,  ou outro
órgão da imprensa, respeitarão as regras gerais previstas para os ofícios em geral. Quando se
tratar de réu preso, o encaminhamento deverá ser feito no prazo máximo de 48 horas; tratando-se
de réu solto, o prazo será de 3 dias, a contar da devolução dos autos em cartório, conforme o
caso.

04. E
Comentário:  Os  defensores  dativos  nomeados  para  réus  que  não  constituíram  advogados
poderão  optar  pela  forma de  intimação de  todos os  atos  e  termos da ação  penal,  mediante
assinatura  de  termo  de  compromisso  próprio,  a  ser  lavrado  logo  depois  da  nomeação
(Provimentos CSM nº (s) 875/2004, 1180/2006 e 1492/2008). 4 

05. B
Comentário: O ofício do júri deverá possuir, além dos livros obrigatórios, os seguintes:2 
a) Alistamento Anual de Jurados; 
b) Atas do Júri; 
c) Sorteio de Jurados; 
d) Registro de Armas e Objetos, quando necessário

06. E
Comentário:  Deverão  constar  do  atestado  anual  de  cumprimento  de  pena,  entre  outras,  as
seguintes informações: 
I – o tempo total da pena; 
II - o regime prisional de cumprimento; 
III – a data do início do cumprimento da pena e a data do seu término; 
IV – as frações e respectivas datas a partir das quais o apenado poderá postular benefícios. 

07. B
Comentário: As cadeias públicas devem manter, obrigatoriamente, os seguintes livros: 
a) Registro de Entrada e Saída de Presos, com índice; 
b) Registro de Objetos e Valores de Presos, com índice; 
c) Registro de Visitas Médicas aos Presos; 
d) Registro de Óbitos; 
e) Registro de Visitas do Ministério Público; 



f) Registro de Termos de Visitas e Correições. 

08. E
Comentário: Incumbe ao oficial de justiça:  
a) executar pessoalmente as ordens dos juízes a que estiver subordinado e exercer as funções
inerentes a seu cargo; 
b) Comparecer diariamente ao ofício ou setor correspondente ao juízo em que lotado, assinar o
ponto e aí permanecer à disposição do juiz, quando e como escalado, ressalvada a fixação de
periodicidade diversa para assinatura do ponto, a cargo do Corregedor Permanente da unidade
judiciária  a  que  vinculado  o  serventuário,  à  vista  de  fundamentada  análise  das  peculiares
condições de serviço, o que deverá ser objeto de comunicação à Corregedoria Geral de Justiça; 
c) estar presente aos plantões judiciais e às audiências, quando escalado, coadjuvando o juiz na
manutenção  da  ordem,  apregoando  a  abertura  e  o  encerramento  e  chamando  as  partes  e
testemunhas; 
d) ressalvadas as atribuições do Ofício da Portaria dos Auditórios e das Hastas Públicas, realizar,
sob a fiscalização do juiz,  as praças e,  quando o credor não exercer o direito de escolha do
leiloeiro, os leilões judiciais, passando as respectivas certidões.

09. B
Comentário:  Em  toda  vara  ou  setor,  os  mandados  serão  distribuídos,  a  critério  do  Juiz
Corregedor Permanente, igualitariamente, a cada um dos oficiais de justiça neles lotados e em
exercício. 
Os mandados deverão ser retirados pelo oficial de justiça diariamente, mediante carga. 
Inexistindo  prazo  expressamente  determinado,  os  mandados  serão  cumpridos  dentro  de  15
(quinze) dias. 
Em se tratando de mandado destinado à intimação para audiência, o cumprimento e devolução
serão efetivados até 15 (quinze) dias antes da data designada, salvo determinação contrária do
juiz do feito. 
Todos os mandados expedidos em processo-crime de réu preso deverão ser cumpridos dentro de
3 (três) dias, salvo determinação contrária do juiz do feito. 7 
São vedadas a devolução de mandado sem cumprimento, a pedido de qualquer interessado, e
sua passagem, de um para outro oficial de justiça, diretamente, salvo ordem do juiz do feito, cuja
ocorrência será certificada nos autos. 8

10. A
Comentário: Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1),
o oficial de justiça o devolverá, certificando a ocorrência.  
Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado (4.1), deverá desde logo
especificá-los,  indicando  dia,  hora  e  local  em  que  estarão  à  disposição,  não  havendo  nesta
hipótese depósito para tais diligências. 
A identificação  do  oficial  de  justiça,  no  desempenho  de  suas  funções,  será  feita  mediante
apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências.  
O oficial de justiça, ao efetuar a citação, no caso de o citando não exarar a nota do ciente, deverá
certificar tal ocorrência no mandado.  
7. Antes de o oficial de justiça certificar a impossibilidade da prática do ato, deverá esgotar todos
os meios de concretização, especificando na certidão as diligências efetuadas. 
8. Nas citações por hora certa, o oficial de justiça certificará os dias e horários em que o réu foi
procurado,  descrevendo  minuciosamente  todos  os  fatos  e  circunstâncias  que  despertaram  a
suspeita de ocultação e fazendo a citação, de preferência, em pessoa da família. 
Antes de o oficial de justiça certificar a impossibilidade da prática do ato, deverá esgotar todos os
meios de concretização, especificando na certidão as diligências efetuadas. 
As citações por hora certa, o oficial  de justiça certificará os dias e horários em que o réu foi



procurado,  descrevendo  minuciosamente  todos  os  fatos  e  circunstâncias  que  despertaram  a
suspeita de ocultação e fazendo a citação, de preferência, em pessoa da família.


