
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
184º CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO 
 
 
A DESEMBARGADORA ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

CONCURSO, tendo em vista o que ficou decidido, liminarmente, pelo E. Conselho Nacional de Justiça (Pedido de Providências nº 
0003290-96.2013.2.00.000), decisão essa comunicada à Comissão de Concurso em 03 de julho de 2013, torna pública a retificação 
dos itens e subitens do Edital de abertura do 184º Concurso de Provas e Títulos para Ingresso na Magistratura do Estado de São 
Paulo, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, dia 27 de maio de 2013, a seguir especificados, prorrogando a data das 
inscrições e deliberando sobre as isenções de taxa de inscrição. 

 
ONDE SE LÊ: 
 
5.1.1. A inscrição preliminar será realizada pela internet, nos sites www.vunesp.com.br e www.tjsp.jus.br, observado o horário 

oficial de Brasília/DF, a partir das 9 horas do dia 05 de junho de 2013 até às 16 horas do dia 05 de julho de 2013. 
 
5.2. Não haverá devolução da importância paga, mesmo que efetuada a mais, nem isenção parcial ou integral de pagamento do 

valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto ao candidato amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007. 
 
5.3. Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito à redução de 50% (cinquenta por 

cento) do valor do pagamento da taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos: 
a) seja estudante regularmente matriculado em curso pré-vestibular, ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; 

e 
b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou esteja desempregado. 
 
5.3.1. O candidato que preencher as condições estabelecidas nos itens “a” e “b” poderá solicitar a redução do pagamento da taxa 

de inscrição, no período das 10 horas do dia 05.06 até às 23h59 do dia 06.06.2013, obedecendo aos seguintes procedimentos: 
 
I. Preencher total e corretamente o formulário com os dados solicitados; 
 
II. Imprimir o formulário, assinar e encaminhar, juntamente com os documentos comprobatórios adiante descritos, no período de 

05.06 a 07.06.2013, por SEDEX, à Fundação VUNESP, Rua Dona Germaine Burchard, 515, CEP 05002-062, São Paulo - SP, 
indicando no envelope: Ref: Redução do valor da taxa - “184º Concurso de Ingresso na Magistratura”. 

 
a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada, comprovando a sua condição estudantil ou carteira 

de identidade estudantil ou documento similar, expedida por instituição de ensino pública ou privada ou por entidade de representação 
estudantil; e 

 
b) comprovante de renda especificando perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou declaração, por 

escrito, da condição de desempregado - Anexo IV, deste edital. 
III. Os documentos comprobatórios citados deverão ser encaminhados por meio de fotocópias simples. 
 
5.3.4. O candidato deverá, a partir de 19.06.2013, acessar os sites www.vunesp.com.br e/ou www.tjsp.jus.br para verificar o 

resultado da solicitação pleiteada. 
 
5.3.5. O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar novamente o “link” próprio na página do Concurso – sites 

www.vunesp.com.br e/ou www.tjsp.jus.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto 
bancário, com valor da taxa de inscrição reduzida, até o dia 05.07.2013, atentando-se para o horário bancário. 

 
5.3.6. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá acessar novamente o “link” próprio na página do Concurso – sites 

www.vunesp.com.br e/ou www.tjsp.jus.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto 
bancário, com valor da taxa de inscrição plena, até o dia 05.07.2013, atentando-se para o horário bancário. 

 
5.3.7. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de redução do valor do pagamento da taxa de 

inscrição deverá utilizar o campo próprio para interposição de recursos, nos sites www.vunesp.com.br e/ou www.tjsp.jus.br, no período 
de 20 a 21.06.2013, acessando o ícone “RECURSOS”. 

 
5.3.8. O resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de redução do valor de pagamento da taxa de inscrição será 

divulgado nos sites www.vunesp.com.br e/ou www.tjsp.jus.br, a partir do dia 01.07.2013.  
 
5.3.9. O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, conforme o 

caso, terá o pedido de inscrição invalidado.  
 
5.4. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá enviar via Correios, por SEDEX, à 

Fundação VUNESP, Rua Dona Germaine Burchard, 515, CEP 05002-062, São Paulo - SP, até o dia 05 de julho de 2013, solicitação 
por escrito dos recursos necessários, inclusive de tempo estendido (6.3.6), juntamente com atestado médico (original ou cópia 
autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado, salvo nos casos de força maior.  

 
6.2. Se o candidato for portador de deficiência deverá declarar o tipo de deficiência em campo próprio do formulário de inscrição e 

encaminhar pessoalmente ou via correio, por SEDEX, atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, 
o grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência 
à SEMA 1.3.1 - SERVIÇO DO CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA, Praça Clóvis Bevilácqua, s/nº, Palácio da Justiça, 
4º andar, sala 404, CEP 01018-010, São Paulo - SP, indicando no envelope: Ref: “184º Concurso de Ingresso na Magistratura”. 
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LEIA-SE: 
 
5.1.1. A inscrição preliminar será realizada pela internet, no site www.vunesp.com.br, observado o horário oficial de Brasília/DF, a 

partir das 9 horas do dia 05 de junho de 2013 até às 16 horas do dia 25 de julho de 2013. 
 
5.2. Não haverá devolução da importância paga, mesmo que efetuada a mais, nem isenção de pagamento do valor da taxa de 

inscrição, exceto ao candidato amparado pela Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007. 
 
5.3. Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007, o candidato terá direito a isenção integral do pagamento da 

taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE atenda aos seguintes requisitos: 
 
a) seja estudante regularmente matriculado em curso pré-vestibular, ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; 

e 
b) perceba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou esteja desempregado. 
 
5.3.1. O candidato que preencher as condições estabelecidas nos itens “a” e “b” poderá solicitar a isenção total do pagamento da 

taxa de inscrição, no período das 10 horas do dia 10.07 até às 23h59 do dia 12.07.2013, obedecendo aos seguintes procedimentos: 
 
I. Preencher total e corretamente o formulário com os dados solicitados; 
 
II. Imprimir o formulário, assinar e encaminhar, juntamente com os documentos comprobatórios adiante descritos, no período de 

10.07 a 15.07.2013, por SEDEX, à Fundação VUNESP, Rua Dona Germaine Burchard, 515, CEP 05002-062, São Paulo - SP, 
indicando no envelope: Ref: Isenção total do valor da taxa - “184º Concurso de Ingresso na Magistratura”. 

 
a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada, comprovando a sua condição estudantil ou carteira 

de identidade estudantil ou documento similar, expedida por instituição de ensino pública ou privada ou por entidade de representação 
estudantil; e 

 
b) comprovante de renda especificando perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou declaração, por 

escrito, da condição de desempregado - Anexo IV, deste edital. 
 
III. Os documentos comprobatórios citados deverão ser encaminhados por meio de fotocópias simples. 
 
5.3.4. O candidato deverá, a partir de 18.07.2013, acessar os sites www.vunesp.com.br e/ou www.tjsp.jus.br para verificar o 

resultado da solicitação pleiteada. 
 
5.3.5. O candidato que tiver a solicitação deferida deverá acessar novamente o “link” próprio na página do Concurso – site 

www.vunesp.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, até o dia 25.07.2013. 
 
5.3.6. O candidato que tiver a solicitação indeferida deverá acessar novamente o “link” próprio na página do Concurso – site 

www.vunesp.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com valor da taxa 
de inscrição plena, até o dia 25.07.2013, atentando-se para o horário bancário. 

 
5.3.7. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação da isenção do valor do pagamento da taxa de 

inscrição deverá utilizar o campo próprio para interposição de recursos, no site www.vunesp.com.br, no período de 19 a 22.07.2013, 
acessando o ícone “RECURSOS”. 

 
5.3.8. O resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção integral do valor da taxa de inscrição será divulgado 

nos sites www.vunesp.com.br e/ou www.tjsp.jus.br, no dia 24.07.2013.  
 
5.3.9. O candidato que não efetivar a inscrição, conforme o caso, terá o pedido de inscrição invalidado.  
 
5.4. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá enviar via Correios, por SEDEX, à 

Fundação VUNESP, Rua Dona Germaine Burchard, 515, CEP 05002-062, São Paulo - SP, até o dia 25 de julho de 2013, solicitação 
por escrito dos recursos necessários, inclusive de tempo estendido (6.3.6), juntamente com atestado médico (original ou cópia 
autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado, salvo nos casos de força maior.  

 
6.2. Se o candidato for portador de deficiência deverá declarar o tipo de deficiência em campo próprio do formulário de inscrição e 

encaminhar pessoalmente ou via correio, por SEDEX, até o dia 25 de julho de 2013, atestado médico que comprove a deficiência 
alegada e que contenha a espécie, o grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) 
e a provável causa dessa deficiência à SEMA 1.3.1 - SERVIÇO DO CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA, Praça Clóvis 
Bevilácqua, s/nº, Palácio da Justiça, 4º andar, sala 404, CEP 01018-010, São Paulo - SP, indicando no envelope: Ref: “184º Concurso 
de Ingresso na Magistratura”. 

 
Os demais itens do referido Edital permanecem inalterados. 
 
São Paulo, 04 de julho de 2013. 
 
(a) DESEMBARGADORA ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY 
 Presidente da Comissão do Concurso 

 

 
 

http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/


EVENTO DATA 

Período de inscrição preliminar 05/06 a 25/07/2013 

Período para solicitação de isenção de taxa de inscrição 10 a 12/07/2013 

Envio da documentação para isenção de taxa 10 a 15/07/2013 

Divulgação do resultado da solicitação da isenção de taxa de inscrição 18/07//2013 

Prazo para interposição de recurso do indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição 
 

19 e 22/07/2013 
 

Divulgação da decisão do julgamento dos recursos 24/07/2013 

Divulgação da lista dos candidatos inscritos e convocação para prova objetiva seletiva 15/08/2013 

Data para aplicação da Prova Objetiva Seletiva 1º/09/2013 

 
 

 

 


