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CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE 
ESCREVENTE JUDICIÁRIO III DA COMARCA DE GOIÂNIA – EDITAL N.001/2012

O Centro de Seleção da Universidade Federal  de Goiás torna públicas as respostas esperadas 
oficiais das questões da prova discursiva do concurso público para provimento de vagas do cargo de 
escrevente judiciário III. Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de correção. 
Respostas parciais também foram aceitas,  e a pontuação atribuída correspondeu aos diferentes 
níveis de acerto.
▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE GOIÂNIA

___ VARA CRIMINAL

MANDADO DE CITAÇÃO

PROTOCOLO N.:____

AUTOS N.: ___ 
NATUREZA: AÇÃO PENAL
VÍTIMA: ALFONSO DOS ANJOS

ACUSADO: BRUNILDO DAS DORES
ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE
NÚMERO: 171
BAIRRO: JARDIM DA UTOPIA
MUNICÍPIO: GOIÂNIA-GO
PROFISSÃO: SERVENTE DE PEDREIRO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
DATA DE NASCIMENTO: 17/02/1989
NOME DA MÃE: IMACULADA DAS DORES
INFRAÇÃO: ART. 157, CAPUT, CÓDIGO PENAL
JUIZ: SALUSTIANO DA CONSOLAÇÃO

O Doutor Juiz de Direito SALUSTIANO DA CONSOLAÇÃO, da ___ VARA CRIMINAL DA 
COMARCA DE GOIÂNIA-GO.

Manda o senhor oficial de justiça que, em cumprimento ao presente, CITE o acusado supra 
mencionado,  para  responder  à  acusação,  por  escrito,  no  prazo  de  10  dias,  podendo  arguir 
preliminares  e  alegar  tudo  o  que  interesse  à  sua  defesa,  oferecer  documentos  e  justificações, 
especificar  as provas pretendidas  e arrolar  testemunhas,  bem como para comparecer  a todos os 
demais  atos  e  termos  do processo,  sob  pena  de  revelia,  entregando-lhe  a  contrafé  do  presente 
mandado e cópia da denúncia (arts.396 e 396-A, CPP).

Por ocasião da citação, o acusado deverá ser advertido de que a resposta à acusação deve 
ser feita por advogado, e caso não tenha condições financeiras para constituir defensor, informar ao 
senhor oficial de justiça do seu interesse para que lhe seja nomeado defensor dativo, constando essa 
informação na certidão de citação.

Goiânia, 11 de junho de 2012.

_______________________________
Salustiano da Consolação

Juiz de Direito

______________________________
Aristarco Quaresma

Escrivão
      (3,0 pontos)
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▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto do candidato, espera-se que sejam apresentados os seguintes conteúdos:

• Identificação da citação
No caso, segundo o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, deverá ser realizada a 
citação com hora certa.

• Procedimentos do oficial de justiça
Nessa hipótese, antes da citação, o oficial de justiça deverá intimar a qualquer pessoa da família, ou 
em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que 
designar.
No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao 
domicílio ou residência do citando, a fim de realizar a diligência.
Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, 
dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca.
Posteriormente, da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com pessoa da família 
ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

• Procedimentos do escrivão
Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe 
de tudo ciência.

* Serão consideradas no processo de correção outras respostas que se relacionarem à abrangência e à abor-
dagem do conhecimento, bem como à elaboração do texto. 

        (7,0 pontos)
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