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DECISÃO 

  

 Este Tribunal de Justiça lançou concurso público, por meio 

do Edital n. 3/2019, para outorga de delegação de serviços notariais e 

registrais no Estado de Santa Catarina, cuja organização e realização, nos 

termos do Contrato n. 56/2018, ficou sob responsabilidade do Instituto de 

Estudos Superiores do Extremo Sul - Ieses. 

Tendo em vista os vícios apontados na realização da prova 

objetiva seletiva e as irregularidades da contratada no cumprimento das 

obrigações contratuais, que poderiam ensejar a anulação da prova e a 

rescisão do contrato, o 1º Vice-Presidente, na qualidade de Presidente da 

Comissão do Concurso, instaurou procedimento para apurar eventual 

descumprimento contratual na organização e realização do concurso 

público de que trata o Edital n. 3/2019 e aferir a necessidade de tomada de 

medidas em relação ao certame, em virtude do constatado excesso de erros 

de conteúdo no caderno da prova objetiva. 

Em decisão proferida nos autos n. 0030552-

45.2019.8.24.0710 (doc. 1173149), decidi por anular a prova objetiva 

e suspender o pagamento da parcela 3ª da cláusula nona do Contrato n. 

56/2018, determinando, ainda, a realização de providências concernentes à 

rescisão do referido contrato – motivo da instauração do presente processo. 

Instada a se manifestar acerca da decisão proferida, a 

sociedade contratada apresentou defesa prévia, na qual alegou, em suma, 

que (doc. 2039796): 

a) a prova objetiva aplicada para o critério "remoção" não 

foi motivo de reprimenda, apenas aquela aplicada ao ingresso por 

provimento; 

b) a anulação de questões não é motivo suficiente para 

rescisão contratual; 

c) o critério quantitativo deve ser analisado considerando-se 

a quantidade absoluta de 200 (duzentas) questões para as duas provas, o que 

faz com que a quantidade de anulações (22 questões) represente apenas 

11% (onze por cento) das questões elaboradas, sendo que 8 (oito) questões 

foram anuladas pelo Ieses e 13 (treze) pela comissão do concurso; 

d) considerando-se somente as 8 (oito) questões anuladas 

pela banca examinadora, ter-se-ia 1.200 (mil e duzentos) convocados para a 
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prova escrita e prática, enquanto que com a anulação de 20 (vinte) questões, 

por decisão da comissão de concurso, o número de convocados baixaria 

para 1.125 (mil cento e vinte e cinco), alterando-se a nota de corte de 

7 (sete) para 7,7 (sete inteiros e sete décimos), fato que não mitigou o 

objetivo de selecionar os candidatos mais bem preparados; 

e) as provas foram revisadas no ponto de vista gramatical e 

ortográfico; contudo, isto não foi suficiente para impedir alguns erros de 

digitação;  

f) as incorreções gramaticais não têm potencial para 

prejudicar os candidatos a ponto de impedi-los de resolver as questões, 

restando, assim, bastante severa e desproporcional a rescisão contratual 

buscada pelo Poder Judiciário e, do mesmo modo, a aplicação de penalidade 

de suspensão temporária de participar de licitações com o Tribunal de 

Justiça; 

g) a inexecução contratual não se sustenta, uma vez que só 

se refere à prova aplicada no dia 2 de junho, e o ato culposo ou doloso 

imputado ao Ieses não se restringiria a apenas uma delas; 

h) muito embora a comissão de concurso detenha poder de 

fiscalização, esta não deve substituir a banca examinadora na análise das 

questões aplicadas e no seu exame; 

i) comprovou que possui vasta experiência na execução de 

concursos e que os profissionais elaboradores das questões possuem 

currículo compatível com a exigência do certame e com as áreas de 

elaboração de questões de prova, restando, assim, rejeitada a alegação de 

falta de capacidade técnica, e a formação da banca examinadora se deu em 

obediência às regras do MEC no tocante à qualificação e experiência dos 

profissionais que a compõem, consoante demonstram os currículos 

acostados à defesa preliminar; 

j) a qualidade técnica supostamente descumprida diz 

respeito à prova do dia 2 de junho de 2019, não havendo, assim, alegação da 

aludida violação do item XXI do contrato com relação à prova do dia 9 de 

junho de 2019, nem dos outros serviços prestados pelo Ieses; 

k) a alegação de suspeição da banca examinadora e da 

coordenação das provas somente ocorreu com relação à elaboração da prova 

aplicada na modalidade de ingresso por provimento; 

l) muito embora o Ieses tenha cumprido todas as etapas e 

prazos – visto que houve a organização, planejamento, coordenação do 

concurso com êxito e as provas foram aplicadas nas datas aprazadas sem 

qualquer incidente –, o ente contratante se referiu ao descumprimento do 

item II da cláusula sexta do contrato em razão de ditos embaraços na 

inscrição, os quais foram causados pelo próprio contratante; 



m) com relação ao item X da cláusula sexta do contrato, não 

houve descumprimento, já que a contratada elaborou, aplicou e corrigiu as 

provas objetivas; 

n) não existiu, tampouco, violação ao item XX, porquanto o 

Ieses confeccionou todos os pareceres para responder aos recursos 

interpostos e justificativas fundamentadas com relação às questões da prova 

de ingresso por provimento, as quais, em violação ao contrato por parte do 

órgão contratante, sequer foram consideradas; 

o) não ocorreu ofensa ao item XXXIX do contrato, 

porquanto realizou de forma direta os serviços contratados, elaborou, 

coordenou e aplicou a prova, sem que houvesse qualquer incidente; 

p) o § 5º da cláusula sétima do contrato n. 56/2018 dispõe 

que, em caso de anulação do concurso ou de qualquer de suas fases, a parte 

responsável pelo fato é obrigada a arcar com o ônus de sua reaplicação total 

ou parcial, não devendo, assim, lhe ser atribuída a inexecução parcial do 

contrato, pois o serviço poderá ser executado novamente; 

q) o Tribunal de Justiça não sofreu prejuízo econômico, pois 

o pagamento da 3ª parcela – que corresponde à aplicação da prova objetiva 

e disponibilização das notas – foi sustado; 

r) não praticou qualquer das condutas descritas no § 8º da 

cláusula décima segunda do contrato e não agiu de forma dolosa ou culposa 

com relação à elaboração da prova objetiva impugnada, de modo que não 

devem ser aplicadas as penalidades descritas no contrato e na Lei 8.666/93. 

Por fim, a instituição contratada pugnou pelo recebimento 

da defesa prévia e seu provimento para julgar insubsistente o processo 

administrativo instaurado e, por corolário, para que se opere a rescisão 

amigável prevista no § 1º do art. 79 da Lei n. 8.666/93, ou a reaplicação da 

prova como previsto no contrato, mediante o ressarcimento dos custos 

correspondentes. No que concerne às penalidades, requereu seja 

considerada a hipótese de advertência ante a ausência de ilegalidade ou de 

desrespeito às cláusulas contratuais. Acostou à defesa prévia sua resposta ao 

ofício n. 239/2019, pareceres elaborados por professora de Português, 

currículos dos professores da banca examinadora retirados da 

plataforma Lattes e ofício expedido pela Secretária da Comissão de Seleção 

e Treinamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pleiteando cópia 

da decisão constante no documento n. 1173149. 

A 1ª Vice-Presidência, em análise aos argumentos 

apresentados pela contratada, refutou-os com base na decisão anteriormente 

proferida no processo administrativo n. 0030552-45.2019.8.24.0710. 

A Diretoria de Material e Patrimônio e a Diretoria-Geral 

Administrativa emitiram pareceres pela rescisão contratual, com aplicação 

de multa rescisória no valor de R$ 66.834,11 (sessenta e seis mil oitocentos 
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e trinta e quatro reais e onze centavos), bem como pela imposição da 

penalidade de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar 

com o Tribunal de Justiça pelo prazo de 2 (dois) anos.  

Isto posto, DECIDO. 

O presente processo administrativo foi instaurado com o 

propósito de se avaliar a necessidade de esta Administração promover a 

rescisão unilateral do Contrato n. 56/2018 ante indícios de sua inexecução 

parcial pela pessoa jurídica contratada. 

Aludido contrato, celebrado entre o Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina e o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul - Ieses 

em 19/4/2018, previu o planejamento, a organização e a execução 

do concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro de 

serventias vagas no Estado de Santa Catarina, certame este efetivamente 

lançado por meio do Edital n. 3/2019. 

Na prova objetiva, primeira fase do concurso, o Ieses foi o 

responsável pela elaboração de 100 (cem) questões para cada forma de 

ingresso na atividade notarial e de registro (pelos critérios de provimento e 

de remoção). Aplicada a prova para ingresso por provimento no dia 

2/6/2019, a comissão do concurso, após a análise dos recursos interpostos 

pelos candidatos, deliberou, em sessão pública, pela anulação de 17 

(dezessete) questões, que, somadas a outras já anuladas pela própria banca 

examinadora do Ieses (sete, das quais três não coincidentes), totalizaram 20 

(vinte) proposições invalidadas, ou 1/5 (um quinto) da referida prova. 

Pelas razões que constam da decisão administrativa tomada 

em 19 de agosto último no processo que originou o presente 

(doc. 1173149), foram decretadas a anulação da referida prova objetiva e a 

suspensão do pagamento da parcela 3ª da cláusula nona do Contrato n. 

56/2018 até a deliberação que ora se realiza. Também se consignou a 

impertinência da refeitura da prova pelo mesmo ente, pois a "convalidação 

resta prejudicada frente à presença de indícios contrários à lisura e/ou à 

capacidade de o instituto contratado reiterar o ato, ao menos enquanto 

vigerem as cláusulas do Contrato n. 56/2018, além do que o prosseguimento 

do concurso a despeito desses fatos poderia, ao fim, redundar em maiores 

prejuízos aos candidatos afora os ora constatados." 

Em paralelo, aportou informação dos autos do Mandado de 

Segurança n. 5000864-46.2019.8.24.0000 – em que se veicula a pretensão 

de anular justamente a prova objetiva de provimento do mesmo concurso – 

de que fora concedida liminar naquele âmbito jurisdicional para sustar o 

certame por similares razões (doc. 2049436). 

Também do Conselho Nacional de Justiça provieram 

notícias de procedimentos lá deflagrados com pretensões ora em harmonia 

(autos n. 0005397-06.2019.2.00.0000, n. 0005716-71.2019.2.00.0000, n. 
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0005743-54.2019.2.00.0000, n. 0005918-48.2019.2.00.0000 e n. 0005985-

13.2019.2.00.0000), ora em contrariedade (autos n. 0006256-

22.2019.2.00.0000 e n. 0006279-65.2019.2.00.0000) com o conteúdo da 

decisão anulatória da prova objetiva para ingresso por provimento, mas de 

nenhum deles emergiu alguma decisão daquele r. ente cujo conteúdo 

denotasse dissonância com a conclusão do ato administrativo desta 

Presidência nos autos n. 0030552-45.2019.8.24.0710. 

Não se ignoram os argumentos tecidos pelo Ieses, que em 

sua defesa nesta seara argumentou, em síntese, que as anulações das 

questões não configurariam motivo suficiente para a rescisão contratual, e 

que elas não teriam ocasionado efetivo prejuízo aos candidatos. Razão, 

todavia, não lhe assiste. Como já explicitado por ocasião da anulação da 

própria prova objetiva, considerou-se que a incorreção de parte dela, 

porquanto substancial, extrapolara os padrões normais de 

um concurso público hígido, em que usualmente são anuladas 

questões pelas mais diversas razões que possam infletir injustiças ou 

ilegalidades, como má formulação pontual, abordagem de matéria não 

arrolada no instrumento convocatório, erro de digitação ou impressão etc., 

mas jamais no quantitativo de equívocos basilares havidos neste certame. 

Se não bastasse a quantidade considerável de questões 

anuladas, o aspecto qualitativo também fugiu à normalidade, pois, ao se 

analisar o caderno de prova, percebe-se que houve vários equívocos 

grosseiros, tais como a formulação de questões abordando leis revogadas 

(doc. 0164678), erros gramaticais e ortográficos, cobrança de conteúdos em 

desacordo com os termos técnicos utilizados e consideração de asserções 

contrárias a termos legais expressos como corretos (doc. 0164506; 

doc. 0164686; doc. 0164431), inclusão de duas ou nenhuma alternativa 

correta e/ou falta de correlação entre o enunciado e a resposta 

(doc. 0164626; doc. 0196992; doc. 0164622; doc. 0164497; doc. 0164712; 

doc. 0164532; doc. 0164674), desprezo a conceitos básicos de Direito 

(doc. 0164591), entre outros. 

Pelo volume e pela natureza dos erros, que têm causado 

danos a este órgão público e aos candidatos, não se cogita tenham sido eles 

provocados por "fato imprevisível, dificultoso à normal execução do 

contrato, ou previsível, porém de consequências incalculáveis, ou ainda, de 

caso fortuito e força maior" (§ 5º da cláusula terceira do contrato). Pelo 

contrário, a gama de erros na prova proveio sem que emergisse algum 

contexto atípico àquilo que fora entabulado no contrato administrativo. 

Repito que não procede, portanto, a afirmação da instituição 

contratada de que o expressivo rol de anulações não teria maiores 

consequências nem implicaria prejuízos à regularidade do certame, ou, mais 

que isso, que não redundaria em descumprimento aos termos do contrato 

administrativo que lhe impunha a responsabilidade de planejar e executar, 
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mediante a adoção de critérios idôneos e suficientes, aquela fase do 

concurso. 

Está claro que a extirpação de parcela considerável do 

caderno de prova afetou a regularidade do certame ante os equívocos 

cometidos pela entidade contratada. Ao ter faltado com a técnica e o zelo 

que eram esperados na formulação do caderno de prova, a contratada 

indevidamente igualou concorrentes no que diz respeito àquelas vinte 

questões anuladas, de modo que o maior preparo de 

alguns restou inócuo para fins de avaliação dos melhores candidatos. 

A propósito, não se podem olvidar as consequências que a 

anulação da primeira etapa do concurso causou não só aos candidatos às 

vagas pelo critério provimento, mas ao próprio Poder Judiciário. Se o ônus 

financeiro, à primeira vista, pôde ser parcialmente revertido justo pela 

ordem de suspensão da terceira parcela da contraprestação à sociedade, por 

outro lado a má prestação da atividade contratada fez aflorar outros tantos 

danos sensíveis ao órgão público e a terceiros, seja pela dedicação de 

recursos humanos especializados (de servidores e magistrados), seja pelo 

expressivo tempo empregado na realização daquela etapa sem que diversos 

delegatários sejam selecionados, ou ainda pelas despesas impingidas aos 

candidatos para que, sem necessidade, estivessem presentes quando da 

aplicação da prova. 

Outro prejuízo reside nos efeitos que a anulação da prova 

objetiva pelo critério provimento gerou naquela aplicada na semana 

sequente, pelo critério remoção. Como também consignado na decisão 

administrativa anulatória, a circunstância de a prova realizada no dia 9 de 

junho de 2019 (para vagas por remoção) não conter os equívocos 

identificados naquela havida na semana antecedente (para vagas por 

provimento) não redime a sociedade contratada do imbróglio formado, nem 

salvaguarda esse viés do certame, senão, ao revés, gera ainda mais 

incertezas quanto à lisura, à impessoalidade e à capacidade de a empresa 

realizar um processo idôneo, isonômico e técnico. 

A quebra da presunção de lisura e os transtornos causados e 

seus desdobramentos, como já externado na decisão anulatória, impede que 

o Ieses reaplique a prova objetiva anulada, em especial ante a clara violação 

ao princípio da confiança inerente às contratações públicas. Se a primeira 

prova mostrou-se incompatível com o objetivo a que se propôs, qual seja, o 

de selecionar as pessoas mais bem preparadas para o exercício de 

uma importante função pública, não seria razoável permitir que os 

candidatos se sujeitassem a uma nova prova elaborada pela contratada. 

De outro norte, ao contrário do que pretende fazer crer o 

Ieses, os atos das anulações não decorreram de mero excesso de zelo. Além 

das anulações promovidas pela própria banca examinadora do instituto, 

outras tantas foram reconhecidas pela comissão do concurso do Tribunal de 



Justiça e, lá e cá, as conclusões advieram de impugnações deduzidas por 

candidatos, e não por mero arbítrio. Convém recordar, aliás, que, muito 

embora a banca examinadora do Ieses tenha elaborado os pareceres 

relativos aos recursos interpostos pelos candidatos (cláusula 6ª, XX), a 

comissão do concurso não está vinculada ao seu conteúdo, uma vez que, 

consoante o disposto no item 15.5 do Edital n. 3/2019, o julgamento das 

impugnações será realizado por ela, mediante convocação especial de seus 

membros, em sessão pública e por maioria de votos. Não faz sentido a 

asserção de que à comissão, ante seu poder fiscalizatório, não competiria 

imiscuir-se na análise dos recursos interpostos contra as questões da prova 

objetiva. 

O Ieses ainda alegou possuir vasta experiência na execução 

de concursos e ter contratado profissionais com currículo compatível com a 

exigência do certame para elaborarem as questões objetivas. A assertiva, 

contudo, não a beneficia. Em primeiro lugar, justamente pela estranheza que 

esteve a causar a má qualidade da prova aplicada frente à larga expertise da 

contratada. Longe de justificar o cumprimento da avença, essa dissonância 

ratifica a insegurança sobre a lisura da executora do concurso. Em segundo, 

porque, mesmo que não se questionem os elogiáveis currículos dos 

profissionais arrolados pelo Ieses, cabe pontuar que eventual frustração na 

prestação de serviço naquela esfera particular refoge ao espectro da relação 

jurídica firmada pelo contrato administrativo rescindendo. 

Logo, constata-se que o Instituto de Estudos Superiores do 

Extremo Sul - Ieses infringiu as seguintes disposições do Contrato n. 

56/2018: 

Cláusula terceira. [...] 

§ 4º A execução deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais 

elementos técnicos relacionados neste instrumento, sendo que quaisquer alterações 

somente poderão ser realizadas se apresentadas, por escrito, e aprovadas pelo 

CONTRATANTE. 

§ 5º A CONTRATADA só será eximida de sua responsabilidade por qualquer 

evento considerado como danoso e/ou prejudicial à regular execução dos serviços, 

se, após análise do CONTRATANTE, restar concluído que se trata de fato 

imprevisível, dificultoso à normal execução do contrato, ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis, ou ainda, de caso fortuito e força maior. Caberá 

exclusivamente à CONTRATADA o encargo de reunir toda a documentação 

necessária à comprovação da ocorrência dos fatos mencionados, a ser apreciada pelo 

CONTRATANTE. 

[...] 

Cláusula sexta. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

[...] 

II – responsabilizar-se nos termos deste contrato e da proposta apresentada pelo 

cumprimento de todas as etapas e prazos referentes à organização, planejamento, 

coordenação e execução do concurso público, ressalvado o disposto nos incisos VII 

a X da cláusula quinta; 

XXI – responder perante o CONTRATANTE pela qualidade técnica e orientação 

dos trabalhos desenvolvidos; 



XXX – assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, 

causados ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

[...] 

Assim, tendo em vista que não houve, no caso em tela, 

causa excludente de responsabilidade, o cumprimento insuficiente e 

insatisfatório pelo Ieses das referidas cláusulas contratuais – que primavam 

pela qualidade técnica dos trabalhos e pela boa execução e eficiência dos 

serviços prestados – autoriza, com fulcro no art. 78, II, da Lei n. 8.666/93 e 

na cláusula décima terceira, I, "a", a rescisão unilateral do contrato por 

inexecução parcial. Por derivação lógica, incabível cogitar-se em distrato, 

que pressuporia o desfazimento amigável e de comum acordo da avença. 

Destarte, observados os princípios da legalidade, 

contraditório, ampla defesa, eficiência e motivação, decido pela rescisão do 

Contrato n. 56/2018, procedendo-se, por corolário, à aplicação das 

penalidades relativas ao parcial descumprimento. 

Como é sabido, a aplicação de sanções administrativas é 

uma prerrogativa da Administração Pública, que também decorre da tutela 

ao interesse público, a qual deve representar, com base nos princípios da 

proporcionalidade e adequação, a viabilidade e a gradação da 

penalidade mais compatível com o caso concreto. 

A inexecução contratual, seja ela parcial ou total, dá azo à 

aplicação das penas descritas na Lei n. 8.666/93, bem como àquelas 

descritas no acordo entabulado entre as partes. No caso em análise, o 

contrato dispõe em sua cláusula décima segunda, § 8º, V, que, na hipótese 

de falha injustificada da contratada, deverá ser aplicada a penalidade de 

suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 

com este Tribunal de Justiça, pelo prazo de até 2 (dois) anos (§ 9º), sanção 

que também encontra respaldo no art. 87, III, da Lei n. 8.666/93. 

Considerando que a falha cometida pelo Ieses teve repercussão negativa de 

grande magnitude, como fundamentado alhures, justifica-se a aplicação da 

penalidade em seu patamar máximo. 

No que concerne à sanção pecuniária, o instrumento 

contratual estabelece em sua cláusula décima terceira, § 2º, que a rescisão 

unilateral sujeitará a contratada ao pagamento de multa rescisória no valor 

de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato existente na 

data da rescisão, independentemente de outras multas. O saldo contratual 

atualizado é, conforme parecer apresentado pela Diretoria de Material e 

Patrimônio (doc. 2498830), de R$ 668.346,11 (seiscentos e sessenta e oito 

mil trezentos e quarenta e seis reais e onze centavos). Assim, a pena 

pecuniária imposta ao Ieses (10% do referido valor) perfaz a quantia 

nominal de R$ 66.834,11 (sessenta e seis mil oitocentos e trinta e quatro 

reais e onze centavos).  

https://sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2721943&id_procedimento_atual=1311206&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000834&infra_hash=2db8a3a948fa5785b7ec83f641c0015017bbaedd3f8dcfee0a010d5509c56268


Ante o exposto, acolho os pareceres apresentados pela 

Diretoria de Material e Patrimônio (doc. 2498830) e pela Diretoria-Geral 

Administrativa (doc. 2518438), e delibero no sentido de: 

a) RESCINDIR unilateralmente o Contrato n. 56/2018 

por inexecução parcial, com fundamento no art. 78, II, c/c art. 79, I, § 1º, 

ambos da Lei n. 8.666/1993, e cláusula décima terceira do contrato, pelo 

descumprimento das obrigações previstas nas cláusulas terceira, caput e §§ 

4º e 5º; cláusula quinta, II; e cláusula sexta, II, XXI e XXX; 

b) IMPOR a penalidade de suspensão temporária de 

licitar e impedimento de contratar com o Tribunal de Justiça do Estado 
de Santa Catarina pelo prazo de 2 (dois) anos com fundamento no art. 

87, III, da Lei n. 8.666/93 e na cláusula décima segunda, § 8º, V, e § 9º, do 

Contrato n. 56/2018; 

c) APLICAR multa rescisória de R$ 66.834,11 (sessenta e 

seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos) 

com embasamento na cláusula décima terceira, § 2º, do Contrato n. 

56/2018, da qual haverá de ser descontado o valor já retido quando da 

anulação da prova objetiva para critério provimento. 

Cientifiquem-se a 1ª Vice-Presidência e a Diretoria-Geral 

Administrativa. 

À Diretoria de Material e Patrimônio para que dê ciência à 

sociedade contratada e adote as demais providências cabíveis ao caso. 

Rodrigo Collaço 

Presidente 
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