


(oitenta e duas) gravações mencionadas, uma vez que os arquivos não contêm registro de

áudio.  Após,  a  VUNESP  sugeriu  a  reaplicação  das  provas  referentes  aos  grupos  de

matérias  A  (Registros  Públicos,  Direito  Notarial  e  Protesto  de  Títulos)  e  C  (Direito

Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário) para todos os candidatos, a fim

de  preservar  a  isonomia  do  certame,  com  realização  no  mês  de  janeiro  de  2023,

possivelmente a partir do dia 30/01/2023. 

Encerradas  as  manifestações  por  parte  da  banca  organizadora,  a  Comissão  de

Concurso passou as deliberações, decidindo: 

(a) Pela  anulação  parcial da  prova  oral  realizada  entre  os  dias  27/09/2022  e

30/09/2022  em  relação  às  arguições  dos  grupos  de  matérias  A  (Registros

Públicos, Direito Notarial e Protesto de Títulos) e C (Direito Constitucional, Direito

Administrativo e Direito Tributário) para  todos os candidatos habilitados que

realizaram a prova naquela oportunidade, assegurando o tratamento isonômico

entre os concorrentes. Para essa deliberação, a Comissão considerou que não

há possibilidade de se sustentar a validade e os efeitos das provas aplicadas e

das notas conferidas quando há um número expressivo de provas cujo conteúdo

de  áudio  foi  perdido.  Isso  porque  os  82  candidatos  afetados  não  teriam

oportunidade  de interpor  recurso  ou  qualquer  forma de impugnação  de  suas

provas,  em  flagrante  quebra  de  isonomia  com  os  demais.  Tampouco  seria

isonômico  oportunizar  apenas  aos  candidatos  cujas  provas  se  perderam  o

refazimento das provas, pois esses teriam a oportunidade ou necessidade de

refazer  a  prova,  diferentemente  dos  demais,  por  circunstâncias  alheias  e

aleatórias. Assim, não resta opção que não a anulação das provas das áreas A e

C, com extensão a todos os candidatos;

(b) Pela reaplicação da prova oral para os grupos de matérias citados acima (A e

C), com a participação de todos os habilitados que realizaram a prova naquela

oportunidade,  excluídos  os  ausentes.  A  reaplicação  será  designada

preferencialmente para se iniciar no dia 30/01/2023, data ainda a ser confirmada

em edital a ser publicado brevemente, pois pendentes ainda algumas questões

logísticas;

(c) Para evitar a repetição do ocorrido na reaplicação da prova, além da gravação

do áudio pelos microfones dos computadores, será realizada uma gravação de

segurança, utilizando-se gravadores portáteis;



(d) Pela  manutenção da prova oral relativa ao grupo de matérias B (Direito Civil,

Direito  Empresarial/Comercial  e  Direito  Processual  Civil),  permanecendo

inalteradas  as  notas  já  divulgadas,  pois  válidas  e  livres  de quaisquer  vícios,

sendo que nenhuma das provas desse grupo foi afetada pelo problema técnico

noticiado; 

(e) Pela  manutenção da  ordem de arguição sorteada no dia 10/08/2022, apenas

adequando as datas de reaplicação e eventuais agrupamentos necessários em

razões  da  diminuição  do  número  de  provas  a  ser  aplicado,  em  razão  das

abstenções registradas na prova anulada parcialmente e também da diminuição

dos grupos de matérias de 3 para 2; 

(f) Que o prazo recursal, bem como o prazo para as solicitações das gravações de

todas  as  arguições,  inclusive  do  grupo  de  matérias  B,  correrão  após  a

reaplicação e serão divulgados por meio de edital; 

(g) Que havendo necessidade de  substituição  dos  examinadores,  em virtude  de

impossibilidades  na  data  pretendida,  a  VUNESP  deverá  submeter  nomes  à

Comissão de Concurso,  para a  devida aprovação  e publicidade por  meio  de

edital.

Com relação aos pedidos formulados por diversos candidatos de divulgação dos

espelhos da prova oral, deliberou a Comissão, ainda, que serão disponibilizados quando

da abertura do prazo recursal, em relação aos três agrupamentos. 

Por fim, deliberou a Comissão que será divulgado edital com a maior brevidade

possível, contendo todas as informações necessárias à reaplicação parcial da prova oral.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 

O presente registro foi elaborado pela servidora Sheila Bernardes Paulo. 


