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PROVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - AVALIADOR

O DOMÍNIO DO SILÊNCIO
O silêncio dominava a imaginação do menino.
Estranho silêncio perseguindo as horas.
Música silente vibrando em cada objeto,
Como se o indizível aguardasse revelação.
O silêncio dominava a imaginação do menino.
Havia a busca permanente de isolamento e quietude,
Sensível ausência da diatonia do mundo,
Ouvidos espreitando o silêncio das coisas.
O silêncio eterniza seu domínio na imaginação.
O menino de outrora segue ouvindo o silêncio,
Que continua aturdindo com a sua música eterna.
(Ney Teles de Paula, Memorial do Efêmero, Ed. Kelps, pág. 21)
1) Sobre o texto acima, assinale a alternativa CORRETA :
(a) O autor descreve em seu texto que o significado do silêncio é somente a falta de qualquer tipo de
som.
(b) Para o autor o silêncio significa a busca por um momento de introspecção.
(c) O silêncio para o autor continha uma música que o mesmo considerava de efeito eterno.
(d) n.d.a.
2) Ainda com relação ao texto acima, preservaria o mesmo sentido na frase “sensível ausência da
diatonia do mundo”, a substituição do termo “diatonia” por :
(a)Deslumbre.
(b)Enaltecimento.
(c)Alegramento.
(d)Atordoamento.
3) Marque a alternativa em que todas as palavras foram escritas corretamente:
(a) Progressão, omissão, pretenção, egrégio.
(b) Exceção, cessão, permição, profetizar.
(c) Pausa, ojeriza, maisena, apreensão.
(d) Analizar, cicatrizar, pesquisar, despesa.
4) Assinale a opção em que há erro no emprego de mau ou mal:
(a) Saiu-se mal na prova.
(b) Não faça mau a ninguém.
(c) Ele mal adivinha o que o espera.
(d) Ele sempre foi mau aluno.
5) Assinale a sequência que todas as palavras estão corretamente grafadas:
(a) admissão – admirar – adivinhar – estenso.
(b) privilégio – táboa – monge – óbolo.
(c) choviscar – estripolia – extasiar – inexorável.
(d) majestade – herege – adstringente – inexaurível.
6) Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta:
(a) Estamos encaminhando anexas as correspondências.

(b) É proibida a entrada.
(c) É necessário bondade.
(d) Ela estava meia cansada.
7) Assinale a opção em que há substantivos que se referem, respectivamente, a ação e sentimento:
(a) homem, passos.
(b) alegria, medo.
(c) diferença, raízes.
(d) trabalho, tristeza.
8) Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto:
(a) Garantir o desenvolvimento nacional.
(b) Erradicar a pobreza.
(c) Reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(d) A cidadania.
9) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes
princípios, exceto:
(a) Independência nacional.
(b) Prevalência dos direitos humanos.
(c) Buscará a integração econômica, política e cultural dos povos da América do Sul.
(d) Concessão de asilo político.
10) Sobre o Conselho Nacional de Justiça é correto afirmar:
(a) Será presidido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça e, nas suas ausências e
impedimentos, pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
(b) Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do
Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e promotores de justiça.
(c) É composto por um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da
República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual.
(d) É composto por um advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil.
11) Assinale a assertiva incorreta:
(a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros natos que preencham os
requisitos estabelecidos em lei.
(b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração.
(c) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo em
comissão, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
(d) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, desde que haja
consentimento de sua chefia imediata.
12) São princípios constitucionais explícitos da Administração Pública, exceto:
(a) Autotutela.
(b) Eficiência.
(c) Moralidade.
(d) Impessoalidade.
13) Sobre os princípios constitucionais da Administração Pública, assinale a assertiva incorreta:

(a) Decorre do princípio da legalidade que todos os decretos e regulamentos, bem como os atos
administrativos devem ser elaborados de acordo com as leis vigentes.
(b) Em virtude do princípio da impessoalidade há a vedação de promoção pessoal de agentes
públicos na publicidade de atos e serviços.
(c) Os princípios da transparência e da divulgação oficial dos atos praticados pelo gestor durante o
exercício de seu múnus público decorrem do princípio da publicidade.
(d) A Súmula Vinculante nº 13 do STF, que prevê a vedação do nepotismo, decorre principalmente
do princípio da eficiência.
14)O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos, exceto:
(a) Juízes de Direito.
(b) Juízes Substitutos.
(c) Desembargadores.
(d) Tribunal de Justiça.
15)São funcionários da justiça, exceto:
(a) Os assistentes sociais.
(b) Os advogados dativos.
(c) Os oficiais de justiça.
(d) Os partidores.
16) Leia com atenção as afirmações e indique a assertiva incorreta:
(a) O Estado de Goiás localiza-se na região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro, com o
clima tropical e apresenta como vegetação natural predominante o Cerrado.
(b) O Estado de Goiás é banhado também pelos rios Araguaia, Tocantins, Corumbá, Paranã,
Paranaíba.
(c) O Lago da Serra da Mesa localiza-se em Goiás e é natural.
(d) As regiões do Sul do Estado, Metropolitana de Goiânia, Sudeste Goiano, Sul Goiano e Sudoeste
Goiano apresentam a maioria dos municípios com índice de desenvolvimento acima da média
estadual.
17) Sobre hardwares e periféricos é correto afirmar:
(a) Hardware é a parte física do computador, sendo o mouse, o teclado e as placas eletrônicas
exemplos de constituintes do hardware.
(b) Periféricos de saída proporcionam a comunicação entre o homem e o UCP.
(c) Periféricos de entrada estabelecem a comunicação da UCP.
(d) Um periférico de armazenamento é sempre um periférico de entrada.
18) Quanto ao menu ferramentas do Internet Explorer, assinale a alternativa correta:
(a) Bloqueador de Pop-Up: permite bloquear códigos que executam outras páginas da internet
associadas às páginas acessadas.
(b) Windows Update: permite que o usuário acesse o correio eletrônico configurado como padrão e
por meio dele envie e receba e-mails.
(c)No item Opções da Internet existe a guia Segurança que permite ao usuário definir o tipo de
conexão que o Internet Explorer usa no acesso a internet e permite também configurar o navegador
para acessar a Internet por meio de uma rede local.
(d) No item Opções de Internet existe a guia Programas que permite que o usuário defina um nível
de acesso de scripts e cookies de páginas visitadas, podendo variar de um bloqueio total até a
liberação total dos arquivos.
19) Durante o regime militar, a economia brasileira mergulhou em uma das mais graves crises de
sua história. Para conter a inflação elevada, os governos posteriores ao regime militar adotaram

planos econômicos para tentar combater a hiperinflação. Qual plano econômico bloqueou contas e
aplicações financeiras nos bancos, confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país,
incluindo o das cadernetas de poupança e extinguiu a moeda vigente à época, o cruzado,
restabelecendo o cruzeiro?
(a) Plano Collor.
(b) Plano Cruzado II.
(c) Plano Bresser.
(d) Plano Verão.
20) Os caras-pintadas foram:
(a) Uma manifestação estudantil que reivindicava o fim do regime militar.
(b) Uma manifestação estudantil que reivindicava o impeachment do Presidente Collor.
(c) Uma manifestação popular que reivindicava a elaboração da Constituição Federal de 1988.
(d)Uma manifestação popular que reivindicava o restabelecimento de eleições diretas para
Presidente da República e acabava com o Colégio Eleitoral, sendo esta manifestação também
conhecida como “Diretas Já”.
21) Acerca da personalidade civil da pessoa, assinale a alternativa incorreta:
(a) a personalidade civil da pessoa começa com a concepção do feto;
(b) a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, não havendo qualquer
direito previsto em lei para o nascituro;
(c) a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, sendo que a lei põe a salvo,
desde a quarta semana de gestação, os direitos do nascituro;
(d) Todas acima.
22) Acerca da ausência, assinale a alternativa correta:
(a) O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois
anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador.
(b) Será declarada a ausência, e se nomeará curador, quando o ausente deixar mandatário que não
queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ainda que os poderes forem suficientes.
(c) Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, mesmo que tenha deixado
representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de
qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomeará um advogado como
seu curador.
(d) Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou representante ou
procurador, em se passando cinco anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e
se abra provisoriamente a sucessão.
23) O direito à sucessão aberta considera-se, para os efeitos legais:
(a) móvel;
(b) imóvel;
(c) semovente;
(d) n.d.a.
24) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, EXCETO :
(a) os menores de 14 (quatorze) anos.
(b) os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a
prática desses atos.
(c) os que, mesmo por causa transitória, não poderem exprimir sua vontade.
(d) n.d.a.
25) Se o condômino de coisa indivisível vender sua fração ideal sem dar preferência aos demais

condôminos :
(a) a venda, como ato jurídico, é nula de pleno direito, pois não obedeceu forma prescrita em lei.
(b) o direito de preferência para ser exercido pelo condômino preterido deverá estar registrado na
matrícula do imóvel.
(c) não há direito de preferência na propriedade em condomínio de coisa indivisível.
(d) o condômino preterido, respeitado o prazo legal, pode depositar o preço pelo qual a fração foi
vendida a terceiro e havê-la para si.
26) Com relação à usucapião urbana, é INCORRETO afirmar:
(a) O possuidor não poderá ser proprietário de outro imóvel, rural ou urbano.
(b) O possuidor deverá utilizar a área para sua residência e de sua família.
(c) A área deverá ser superior a 250 metros quadrados.
(d) O possuidor deverá exercer a posse por 5 (cinco) anos.
27) Considere as seguintes disposições legais:
I. A validade do negócio jurídico requer forma prescrita
ou não defesa em lei.
II. A validade da declaração de vontade não dependerá
de forma especial, senão quando a lei expressamente
a exigir.
É correto afirmar que
(a) as duas disposições se acham em vigor.
(b) nenhuma das disposições se acha em vigor.
(c) apenas a primeira disposição se acha em vigor.
(d) apenas a segunda disposição se acha em vigor.
28) O domicílio :
(a) dos oficiais da marinha é o lugar onde servem.
(b) do marítimo é o lugar em que o navio estiver atracado.
(c) do incapaz é o lugar em que foi registrado o seu nascimento.
(d) do preso é o lugar onde cumpre a sentença.
29) No direito brasileiro NÃO existe incapacidade de direito. Daí decorre que :
(a) as incapacidades civil e relativa não podem ser superadas, ainda que observados os requisitos da
representação e da assistência.
(b) há várias espécies de incapacidade.
(c) incapacidade absoluta pode ser confundida com a relativa, dependendo das circunstâncias.
(d) existe apenas incapacidade de fato ou de exercício.
30) No que tange aos negócios jurídicos pode-se afirmar que :
(a) os negócios neutros podem ser enquadrados entre os onerosos ou os gratuitos.
(b) nos negócios jurídicos onerosos nem sempre ambos os contratantes auferem vantagens.
(c) nos negócios jurídicos gratuitos só uma das partes aufere vantagens ou benefícios.
(d) não há nenhum negócio que não possa ser incluído na categoria dos onerosos ou dos gratuitos.
31) Assinale a alternativa correta: “Os atos processuais realizar-se-ão”:
(a) em dias úteis, das 06 às 18 horas;
(b) em dias úteis, das 06 às 20 horas;
(c) em dias úteis e finais de semana, das 06 às 18 horas;
(d) em nenhuma hipótese se realizarão após as 20 horas.
32) Acerca da citação, assinale a alternativa incorreta:

(a) Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender;
(b) Para a validade do processo é dispensável a citação inicial do réu.
(c) O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação.
(d) Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita
a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão.
33) Sobre a penhora e o depósito, assinale a alternativa correta:
(a) A penhora deverá incidir somente em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal
atualizado.
(b) Se o devedor fechar as portas da casa, a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça
comunicará o fato ao juiz, retomando o cumprimento do mandado em, no máximo 24 horas.
(c) Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na
penhora dos bens e na prisão de quem resistir à ordem.
(d) Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto de resistência, entregando uma via ao
escrivão do processo para ser junta aos autos e a outra à autoridade policial, a quem entregarão o
preso.
34) Sobre as intimações, está correto afirmar:
(a) Efetuam-se de ofício, em processos pendentes, salvo disposição em contrário.
(b) É prescindível que da publicação dos atos processuais constem os nomes das partes e de seus
advogados, suficientes para sua identificação.
(c) A intimação pelo correio far-se-á quando frustrada a realização por Oficial de Justiça.
(d) Consideram-se realizadas sempre no primeiro dia útil seguinte ao dia de sua ocorrência.
35) Com relação à capacidade processual é correto afirmar:
(a) No atual sistema jurídico pátrio, os cônjuges não necessitam do consentimento do outro para a
propositura de ação de qualquer natureza.
(b) Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, em nenhuma hipótese.
(c) A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes e pelos integrantes do
Ministério Público, nos termos da lei.
(d) O juiz dará curador especial ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora
certa.
36) No que se refere aos recursos :
(a) o recurso adesivo não está sujeito a preparo, servindo, para tanto, o realizado pela parte no apelo
principal.
(b) o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes,
desistir de recurso interposto.
(c) dos despachos cabe apenas o recurso de agravo, retido ou por instrumento.
(d) ao recorrer, cabe sempre à parte impugnar inteiramente a sentença recorrida.
37) NÃO pode ser feita pelo correio, dentre outros casos, a citação :
(a) da pessoa jurídica de direito público.
(b) do espólio, na pessoa do inventariante.
(c) do representante de sociedade civil.
(d) da pessoa maior de sessenta anos.
38) Quando a citação for por edital, começa a correr o prazo para a resposta :
(a) da última publicação.
(b) da primeira publicação.
(c) finda a dilação assinada pelo juiz.
(d) da juntada aos autos de um exemplar da primeira

publicação.
39) Assinale a alternativa INCORRETA:
(a) A coisa julgada material, que evita a perpetuação do processo, consiste na eficácia, que torna
imutável a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
(b) Não faz coisa julgada a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
(c) As sentenças que julgam procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida
ativa da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame necessário, dependendo, pois, de apelação para
serem remetidas ao tribunal.
(d) É definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação
da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito
suspensivo.
40) São incumbências do Oficial de Justiça :
(a) efetuar avaliações, exceto em semoventes;
(b) entregar, em cartório, o mandado, logo depois de seu cumprimento;
(c) fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências próprias do seu
ofício, sendo, todavia, desnecessário mencionar no mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e
hora;
(d) n.d.a.
41) Você precisou fazer a prestação de contas da campanha que você e seus colegas realizaram para
apoio a uma instituição de atendimento a idosos abandonados. Foram arrecadados R$ 700,00, sendo
que 10 colegas contribuíram com X reais, 10 com o dobro de X, e os outros 10 com metade de X.
Sobre a prestação de contas dessa campanha, é correto afirmar:
(a) Os valores de contribuição foram de R$ 10,00; R$ 20,00 e R$ 30,00.
(b) Os valores de contribuição foram de R$ 10,00; R$ 15,00 e R$ 20,00.
(c) Os valores de contribuição foram de R$ 15,00; R$ 20,00 e R$ 30,00.
(d) Os valores de contribuição foram de R$ 10,00; R$ 20,00 e R$ 40,00.
42) Pedro tomou R$ 20.000,00 de empréstimo à taxa de juro simples de 5% ao mês. Depois de
algum tempo, Pedro conseguiu um novo empréstimo, no valor de R$ 40.000,00, à taxa de juros
simples de 4% ao mês. Tomado esse novo empréstimo, Pedro quitou imediatamente o primeiro
empréstimo, pagando o principal e os juros devidos. Decorridos 27 meses da data da tomada do
primeiro empréstimo, Pedro quitou o segundo empréstimo, pagando também o principal e os juros
devidos. De juros, entre os dois empréstimos tomados, Pedro pagou um total de R$ 36.000,00. Com
relação a essas operações financeiras, assinale a opção correta.
(a)O primeiro empréstimo foi quitado em um prazo superior a 13 meses.
(b)Do valor tomado no segundo empréstimo, quitados o principal e os juros correspondentes ao
primeiro empréstimo, Pedro ficou ainda com uma quantia superior a R$ 10.000,00.
(c)O valor total correspondente aos juros devidos pelo segundo empréstimo tomado foi superior a
R$ 22.000,00.
(d)O valor correspondente aos juros devidos pelo primeiro empréstimo tomado é igual a 45% do
valor dos juros correspondentes ao segundo empréstimo.
43) Pedro, Paulo e Carlos investiram em um projeto, respectivamente, R$ 12.000,00, R$ 15.000,00
e R$ 18.000,00. No final de certo período, apurou-se lucro igual a R$ 3.600,00, que deverá ser
divido entre os três, de forma diretamente proporcional ao que cada um investiu. Nesse caso, julgue
os itens a seguir :
I - a quantia que caberá a Carlos será igual a 1,8 vezes a que caberá a Pedro.
II - a diferença entre as quantias recebidas por Carlos e Paulo será igual à diferença entre as
quantias que serão recebidas por Paulo e Pedro.

III - Pedro receberá menos de R$ 950,00.
Estão corretos os seguintes itens :
(a)I, II, III.
(b)I e III
(c)III
(d)II
44) Segundo as categorias econômicas, as receitas e as despesas classificam-se em correntes e de
capital. Classifica-se como receita de capital de um estado :
(a) a obtenção de empréstimo para a realização de despesas de custeio.
(b) a amortização de empréstimo obtido.
(c) a transferência de recursos da União para a realização de despesas correntes.
(d) o recebimento de juros referentes a empréstimo concedido para a instalação de indústria.
45) Sobre os estágios da despesa pública, é correto afirmar:
(a) É possível a realização de uma despesa pública sem prévio empenho, uma vez que a legislação
prevê despesas para as quais pode ser dispensada a nota de empenho.
(b) A liquidação da despesa ocorre com o despacho da autoridade competente, determinando o seu
pagamento através de ordem bancária.
(c) A fixação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
(d) As despesas relativas ao pagamento de contas de água, de luz e de telefone de um ente público
constituem exemplos de empenho feito por estimativa.
46) De acordo com o artigo 94 do Código de Organização Judiciária de Goiás, ao oficial de justiça
incumbe:
I – efetuar prisões, sem prejuízo da atuação da polícia.
II – estar presente às audiências, mantendo a incomunicabilidade das partes e testemunhas, e
executando as ordens do juiz;
III – fazer as citações, notificações e intimações, devolver o mandado a cartório após seu
cumprimento, no menor prazo, ou até vinte e quatro horas antes da audiência, quando houver;
(a) somente as alternativas I e II estão corretas.
(b) somente a alternativa I está correta;
(c) somente as alternativas II e III estão corretas;
(d) todas as alternativas estão corretas.
47) Ao oficial de justiça/avaliador compete avaliar os seguintes bens, EXCETO :
(a) Bens móveis e imóveis.
(b) Semoventes.
(c) Direitos e ações, estas de acordo com as disposições da Lei 6.404/76.
(d) Rendimentos.
48) De acordo com o previsto no art. 56 do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás,
assinale a alternativa que não é considerada como um dever ou atribuição dos servidores da justiça
em geral:
(a)Conceder vistas dos autos em caso de urgência manifestada pela parte, independente de
autorização do magistrado quando esta se fizer necessária.
(b)Residir na sede do seu serviço, não podendo ausentar-se sem licença do seu superior.
(c)Manter a ordem e higiene em seu cartório,
(d)Autenticar cópias e fotocópias de peças ou documentos originais que detiver ou lhe forem
apresentados em razão de seu ofício.

49) São penas aplicáveis ao servidores da justiça, segundo dispõe o código de Organização
Judiciária do Estado de Goiás, EXCETO :
(a) Advertência.
(b) Suspensão.
(c) Exoneração.
(d) Multa.
50) Acerca do regime disciplinar previsto na Lei nº 9.129/81, em especial o disposto no artigo 134 e
seguintes, que dispõe sobre o procedimento de sindicância, marque a alternativa incorreta:
(a)No tríduo para defesa, poderá o sindicado requerer prazo razoável para a produção de provas,
sendo-lhe permitido arrolar até três testemunhas.
(b)As penas de censura, multa, suspensão e advertência poderão ser aplicadas apenas após a devida
instauração do respectivo processo administrativo.
(c)A qualquer autoridade ou cidadão é dado representar contra faltas verificadas no serviço
judiciário.
(d)A produção de provas efetuar-se-á no prazo de trinta dias, devendo as testemunhas de acusação
ser ouvidas antes das de defesa.

QUESTÕES SUBJETIVAS :
1) O que vem a ser domicílio necessário ? Cite ao menos 03 (três) exemplos. (1,0 ponto).
2) Discorra sobre a atuação do Oficial de Justiça no exercício da função de avaliador judicial. (1,0
ponto).
3) Diferencie os institutos da tutela e da curatela. (1,0 ponto).
4) Discorra sobre as medidas de arresto e sequestro, diferenciando-as. (1,0 ponto)
5) Sobre a penhora, responda: sobre quantos bens ela deverá incidir? Onde ela deverá ser efetuada?
Em qual caso ela não será levada a efeito? (1,0 ponto)
6) Discorra sobre o procedimento da citação por edital. (1,0 ponto)
7)Tramita na Comarca de Marvel City, junto à 1ª Vara Cível desta, uma Ação de Indenização por
Danos Materiais proposta por Logan Pereira em face de Xavier Ferreira, em que pleiteia o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) proveniente de orçamento juntado à exordial, referente à gastos com
concerto de seu veículo, o qual teria se envolvido em um acidente de trânsito que, segundo as
alegações contidas na inicial se deu por culpa do requerido. Recebida a inicial e determinada a
citação do requerido via correio, nos termos do artigo 221, I, do Código de Processo Civil, tendo
sido a mesma inexitosa.
Ouvido o requerente no prazo de 05 (cinco) dias, o mesmo requereu a citação do requerido através
de Oficial de Justiça, o que foi deferido.
Expedido o respectivo Mandado de Citação e distribuído ao Sr. Oficial de Justiça da Comarca,
Antônio Estarque, o mesmo se dirigiu ao endereço do requerido indicado na inicial no dia 18 de
março de 2013.
Lá chegando foi recebido pela Sra. Lana Ferreira, que se identificou como esposa do requerido.
Indagada sobre o requerido, a mesma, após saber que se tratava de um mandado de citação em um
processo de Indenização por Danos Materiais, disse que o requerido viajou a trabalho, não tendo
previsão de retorno. Porém, o Sr. Oficial constatou que a Sra. Lana Ferreira o tratou de forma muito
ríspida e estava bastante nervosa.

No dia seguinte (19/03/2013), o Sr. Oficial de Justiça retornou ao endereço, tendo sido recebido
pela adolescente Olívia Ferreira, que ao ser abordada, disse que seu pai não estava em casa, não
sabendo informar onde estava e nem quando retornaria para casa. Ainda, nesta ocasião, o Sr. Oficial
percebeu que um veículo deixou a residência pela garagem dos fundos, em alta velocidade.
Novamente, no dia 20/03/2013, o Sr. Oficial de Justiça retornou à residência do requerido, tendo
sido novamente atendido pela Sra. Lana, que informou mais uma vez não saber quando o requerido
retornaria de sua viagem. Novamente, o Sr. Oficial percebeu a saída de um veículo em alta
velocidade pela garagem dos fundos da residência.
Desta forma, diante de todos os fatos acima narrados, se você, candidato(a) fosse o Oficial de
Justiça Antônio Estarque, qual seria o procedimento legal a ser tomado ? Responda através da
elaboração de uma certidão ao MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Marvel City. (4,0 pontos).

