
NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

01.  O livro Registro de Sentenças ,  nos Ofícios  de Justiça informatizados com o sistema da 
PRODESP, ser formado com as vias emitidas para tal fim, e que deverão ser autenticadas pelo 
Diretor do Ofício de Justiça que, valendo-se da fé pública, certificará sua correspondência com o 
teor da sentença constante dos autos. O registro deverá ser procedido em até ______ após a 
baixa dos autos em cartório pelo juiz.
a) 20
b) 30
c) 40
d) 48
e) 50

02. As sentenças registradas deverão ser numeradas em série _____ renovável.
a) mensal
b) diária
c) anual
d) bimestral
e) trimestral

03. A escrituração, nos livros e papéis, deve ser sempre feita em vernáculo, com tinta:
a) preta ou azul, indelével
b) preta ou vermelha, indelével
c) azul ou vermelha, indelével
d) azul ou verde, indelével
e) nenhuma delas

04. Não será permitido o lançamento, nos autos, de cotas marginais ou interlineares, ou o uso de 
sublinhar palavras ou expressões, à tinta ou a lápis, devendo o escrivão-diretor ou escrevente, ao 
constatar irregularidades tal, comunicá-la incontinenti ao:
a) Juiz Substituto;
b) Procurador Geral da Justiça;
c) Desembargador do TJ;
d) Juiz Corregedor Permanente;
e) Juiz de Primeira Instância.

05.  Segundo as  Normas  Jurídicas  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça,  a  conclusão  dos  autos 
deverá ser feita no prazo de _____ horas, e executados os atos processuais no prazo de ____ 
horas.
a) 20 / 40
b) 24 / 48
c) 12 / 24
d) 20 / 48
e) 24 / 40

06.  Nenhum processo deverá permanecer  paralisado em cartório,  além dos prazos legais  ou 
fixados, tampouco deverão ficar sem andamento por mais de ____ dias, no aguardo de diligências 
(informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes etc.).
a) 10
b) 20
c) 30



d) 40
e) 60

07.  A retirada  de  autos  judiciais  e  administrativos  em  andamento  no  Cartório  é  reservada 
unicamente a advogados ou estagiários regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores 
de algumas das partes, ressalvado, nos processos findos, a retirada por advogado mesmo sem 
procuração, pelo prazo de:
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 60

08. 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 ____ ,  mediante controle  de movimentação física,  conforme formulário  a ser 
preenchido  e  assinado  por  advogado  ou  estagiário  de  direito  devidamente  constituído  no 
processo.
a) 1 hora
b) 2 horas
c) 3 horas
d) 4 horas
e) 5 horas

09.  A vista dos autos será em cartório, quando, havendo ____ ou mais réus com procuradores 
diversos, haja prazo comum para falarem ou recorrerem.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

10. Assinale a alternativa incorreta de acordo com as Normas Jurídicas da Corregedoria Geral da 
Justiça:
a) a vista dos autos poderá ser fora do cartório, mas exclusivamente ao advogado constituído 
dativo.
b)  somente  o  escrivão-diretor,  o  oficial  maior  ou  escrevente  especialmente  designado  é  que 
poderá registrar a retirada e a devolução de autos no livro próprio, sempre rigorosamente
atualizado.
c) no livro será sempre anotado o número da carteira profissional e respectiva seção, expedida 
pela O.A.B., facultado ao funcionário, na dúvida, solicitar sua expedição.
d) sempre que receber autos com vista ou para exame, o advogado assinará a carga respectiva,  
ou dará recibo que o escrivão-diretor colará imediatamente no registro da carga.
e) O Procurador Geral da Justiça poderá determinar a utilização do livro de carga para a entrega 
de autos a outros profissionais.



GABARITO

01. D
Comentários: O prazo correto é 48 horas, de acordo com o item 24 das Normas Jurídicas.

02. C
Comentários: O correto é a renovação anual, conforme alude o item 25 das Normas Jurídicas.

03. A
Comentários:  O correto é preta ou azul, indelével, conforme menciona o item 35 das Normas 
Jurídicas.

04. D
Comentários: O correto é ao Juiz Corregedor Permanente, de acordo com o item 49 das Normas 
Jurídicas da Corregedoria Geral da Justiça.

05. B
Comentários:  Os prazos corretos são de 24 e 48 horas, de acordo com o item 89 da referida 
Norma.

06. C
Comentários: O prazo correto é de 30 dias, de acordo com o item 90 das Normas Jurídicas da 
Corregedoria Geral da Justiça.

07. A
Comentários: O prazo correto, neste caso, é de 10 dias, de acordo com o item 91 das Normas 
Jurídicas da Corregedoria Geral da Justiça.

08. A
Comentários:  O tempo correto é 1 hora, de acordo com o item 94-A das Normas Jurídicas da 
Corregedoria Geral da Justiça.

09. A
Comentários: O correto é: “dois ou mais réus”, de acordo com o item 96 das Normas Jurídicas da
Corregedoria Geral da Justiça.

10. E
Comentários:  Na  verdade,  não  é  o  Procurador  Geral  da  Justiça  e  sim  o  Juiz  Corregedor 
Permanente que poderá determinar a utilização do livro de carga para a entrega de autos a outros 
profissionais.


