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DECISÃO 

 

Trata-se de Questionamentos realizados pela empresa CRIMAQ – CRISTAL 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA EPP, em face da empresa DIGITAL 

MONTAGENS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS EIRELI, na ata de abertura 

da sessão da Tomada de Preços 019/2020, que versa sobre a Pavimentação em Blocos de 

concreto, passeio com acessibilidade e Drenagem superficial de trecho da Avenida Augusto 

Ruschi, bairro Galiléia no Município de Pinheiros, Estado do Espírito Santo.  

 

Assim como bem relatado na ata de abertura do certame, a empresa CRIMAQ 

questionou a possibilidade de participação da empresa DIGITAL em licitações públicas, 

tendo em vista que segundo a Questionante, a empresa DIGITAL estaria impedida de 

contratar com a Administração Pública, existindo um fato ocorrido no Município de Ponto 

Belo – ES, que ratificaria a alegação da Questionante.  

 

Em seu questionamento a empresa CRIMAQ afirmou que numa licitação ocorrida 

no Município de Ponto Belo – ES, a empresa DIGITAL teria sido desclassificada por conta da 

situação de impedimento, solicitando assim a desclassificação da mesma. Por sua vez, a CPL 

por não ter conhecimento do fato até o levantamento da suspeita no momento da sessão de 

abertura do certame, decidiu pela abertura de diligência à Comissão de Licitações do 

Município de Ponto Belo/ES.  

 

Após diligência, foi informado pela CPL de lá, que de fato houve um certame no 

mês de junho em que a empresa DIGITAL participou e foi desclassificada devido a uma 

Sentença condenatória proferida pelo juízo da Comarca de Ecoporanga/ES, onde decretou 

como umas das penalidades ao Sr. Alex Elias Correa, a suspensão do direito político e o 

impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de 05 (cinco) anos.  
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Foi informado pela CPL daquele Município, que ao tomar conhecimento da 

situação que também foi alegada por um licitante, imediatamente foi aberta diligência à 

Procuradoria Municipal onde o Procurador de lá realizou a consulta processual no site do 

Tribunal de Justiça de Espírito Santo, comprovando a veracidade das alegações. 

 

Por este motivo e endossados do parecer técnico jurídico do Procurador, a 

Comissão daquele Município decidiu por desclassificar a empresa Digital.  

 

No entanto, com as referidas informações e em posse do número da ação que 

condenou o Sócio e representante da empresa Digital, realizamos também a consulta 

processual onde tivemos acesso a R. Sentença, que fora proferida no dia 18 de dezembro de 

2019 e disponibilizada no sistema dia 19/12/2019. Vale ressaltar também, que referida 

sentença foi publicada no Diário Oficial no dia 16/07/2020.  

 

Ao analisar o inteiro teor daquela, pôde ser constatado que a empresa em que o Sr. 

Alex representava na época do fato (2009) não era a mesma que representa hoje, sendo que 

naquele tempo era representante e sócio da CONSTRUTORA PAJEU LTDA, estando hoje a 

frente da empresa Digital. Todavia, em que pese a pessoa jurídica da empresa Pajeu também 

figurar como Requerida na ação de nº 0001309-88.2009.8.08.0019, os efeitos da pena se 

deram sob a pessoa física do Sr. Alex Elias Correa e demais requeridos, vejamos o trecho do 

dispositivo: 

 

Em face do exposto e o mais que dos autos consta, solidário com o conjunto 

probatório neles existente JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial e, em consequência, com fulcro no art. 12, inciso II, da Lei nº 

8.429/92, APLICO aos Réus ELIAS DAL COL, ERLY DUTRA CUNHA, 

CONSTRUTORA PAJEÚ LTDA E ALEX ELIAS CORREA as seguintes sanções: 

 

a) Condeno os réus solidariamente ao ressarcimento integral do dano, consistente em 

R$ 88.032,91 (oitenta e oito mil, trinta e dois reais e noventa e um centavos)a ser 

devolvido ao patrimônio público municipal. 

 

b) Considerando o conjunto de fatores que evidenciam a conduta ímproba dos 

demandados, fixo a pena de suspensão dos direitos políticos dos réus pessoas 
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físicas, no tempo determinado de 05 (cinco) anos. Outrossim, determino a todos 

a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, à luz do inciso II 

do art. 12 da Lei nº 8.429/92, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Ambos os prazos 

iniciar-se-ão com o trânsito em julgado do presente provimento condenatório; Grifo 

nosso. 

Observa-se que o Juiz é taxativo em determinar que a pena se estende a pessoa 

física dos condenados e, que estes ficam impedidos de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. Mencionando 

que ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário se estende o 

impedimento da mesma forma.  

 

Todavia, referida sentença ainda não transitou em julgado, ou seja, seus efeitos 

ainda não são permanentes, o resultado é passível de recurso, podendo ser revista e alterada. 

Mesmo que até a presente data o Condenado Alex Elias Correa e nenhum outro que figura 

como Recorrido naquela ação não o tenha feito.  

 

Ademais, a Lei 8.429/92, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa diz 

em seu art. 20, que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só serão 

efetivados após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Entretanto, referida Lei não é 

específica quanto as demais penalidades elencadas em seu art. 12 e incisos. 

 

Além do mais, o entendimento jurisprudencial se dá no sentido de a exigibilidade 

do transito em julgado ser aplicável apenas nas hipóteses taxadas no art. 20 da lei em 

comento, sendo as demais penalidades aplicáveis de forma imediata a publicação da sentença 

de piso. Neste sentido julgou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:   

 

DEMISSÃO/CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROVEITO PRÓPRIO E DE 

OUTREM EM RAZÃO DO CARGO. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PAD. 

PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. FONTES AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE 

PARCIALIDADE. RETIFICAÇÃO DE SANÇÃO POSSÍVEL. ORDEM 

DENEGADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ex-auditor-fiscal 

da Receita contra ato emanado pelo Ministro de Estado da Fazenda, que o demitiu 

após Processo Administrativo Disciplinar, em razão de o impetrante ter deixado de 
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praticar atos de ofício e tê-los cometido em desacordo com seus deveres funcionais, 

proporcionando vantagem indevida para si e para outrem. 2. Embora a questão não 

tenha sido debatida pelas partes, foi trazida pelos eminentes pares a impossibilidade 

de condenar servidor público à demissão em razão de Processo Administrativo 

Disciplinar por fato subsumível à Lei de Improbidade Administrativa. Porém, não se 

aplicou administrativamente a demissão, mas sim a cassação de aposentadoria 

prevista no art. 127, IV, da Lei 8.112/1990. 3. Superado tal óbice, não há 

incompatibilidade entre o art. 20 da LIA e os arts. 127 e 132 da Lei 8.112/1990. A 

Constituição prevê o repúdio a atos que atentem contra os princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). Não 

bastasse isso, as Leis Bilac Pinto e Pitombo Godoy Ilha (Leis 3.164/57 e 3.502/58) 

há meio século instituíram o repúdio à má utilização da máquina pública, ao 

estabelecerem o sequestro e a perda de bens em favor da Fazenda Pública quando 

adquiridos pelo servidor público por influência ou abuso de cargo ou função pública, 

ou de emprego em entidade autárquica, sem prejuízo da responsabilidade criminal 

em que tenha incorrido. Dessa forma, o repúdio axiomático à improbidade 

administrativa não é propriamente uma novidade no sistema. 4. A própria LIA, no 

art. 12, caput, dispõe que "independentemente das sanções penais, civis e 

administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato". Isso quer dizer que a norma 

não criou um único subsistema para o combate aos atos ímprobos, e sim mais um 

subsistema, compatível e coordenado com os demais. 5. Tal fato é corroborado pelo 

disposto no art. 41, §1º, II, da CF, que dispõe que: "§ 1º O servidor público estável 

só perderá o cargo: (...) II - mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa". 6. A interpretação sistemática do art. 20 da LIA 

indica tão somente ser vedada a execução provisória de parcela das sanções 

previstas no art. 12 do mesmo diploma. Não se estabeleceu aí uma derrogação 

de todo e qualquer dispositivo presente em outra esfera que estabeleça a 

condenação de mesmo efeito; tampouco se quis criar lei mais benéfica ao acusado, 

por meio de diploma que ostensivamente buscava reprimir condutas reprováveis e 

outorgar eficácia ao comando constitucional previsto no art. 37, §4º - afinal, é 

inconcebível que uma lei redigida para coibir com maior rigor a improbidade 

administrativa no nosso País tenha terminado por enfraquecer sua perquirição. 

Precedentes do STJ e do STF. (…) 13. Segurança denegada. (MS 16.418/DF, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 

24/08/2012) Grifo nosso.  

 

Nesta mesma seara também decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

agindo de forma ainda mais direta, mencionando a respeito da exigibilidade de transito em 

julgado apenas ao disposto do art. 20 da LIA, vejamos:  

 

Agravo de Instrumento. Improbidade administrativa. Execução promovida sob a 

premissa equivocada de que teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença. Juiz 

que, após alertado, ajustou decisão para a promoção de execução provisória. 

Alegação de vício de iniciativa, pois a execução provisória ocorre por conta e risco 

do exeqüente. Ministério Público que ratificou a intenção de promover a execução 

provisória do julgado. Ausência de vício na execução provisória. Proibição de 
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contratar com o Poder Público. Execução provisória. Possibilidade. O trânsito em 

julgado é exigível apenas para execução das sanções de perda de função ou 

cargo público e de suspensão de direitos políticos. Inteligência do artigo 20 da Lei 

8.429/1992. Expedição de ofícios para a liquidação do valor da multa civil e para 

identificação do órgão público a que está vinculado o agravante, para fins de 

oportuna execução após o trânsito em julgado. Possibilidade. Providências 

preparatórias que não confundem com a execução das sanções. Recurso desprovido.  

 

(TJ-SP – AI: 21580654020158260000 SP 2158065-40.2015.8.26.0000, Relator: 

Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 14/12/2015, 2ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 15/12/2015) Grifo nosso.  

 

Por este motivo, amparados pelo entendimento jurisprudencial a CPL investida de 

poderes da Administração Pública, mas, sobretudo de deveres, sendo os principais destes zelar 

pelos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade e probidade administrativa, não 

pode em hipótese algum expor ao risco à Administração Pública.  

 

No caso em questão a permissão da participação da empresa DIGITAL com 

chances reais de vitória no certame ante aos valores apresentado em sua carta proposta é 

colocar o Município e a figura do gestor em situação de vulnerabilidade à ações de 

improbidade por descumprimento das sanções impostas na sentença condenatória dos autos 

0001309-88.2009.8.08.0019.  

 

Por sermos defensores do puro direito e do rigor da justiça nas ações da 

administração pública, não podemos, após tomar ciência da existência de fato impeditivo, ir 

em confronto a determinação judicial e trazer prejuízo a Administração em várias esferas. Por 

tais motivos, sob a luz da sentença supramencionada e, reforçados pelo julgamento da CPL do 

Município de Ponto Belo/ES, ratificados pelos entendimentos jurisprudenciais aqui 

apresentados, decidimos pela DESCLASSIFICAÇÃO da empresa DIGITAL MONTAGENS 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS EIRELI da Tomada de Preços nº 019/2020.  

 

Deste modo, proceda-se com o imediato prosseguimento do certame licitatório da 

referida Tomada de Preços cumprindo com os dispostos legais.  
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Deste modo, notifiquem-se as empresas da presente Decisão e intime a empresa 

AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELETRICAS INDUSTRIAIS EIRELI da abertura de prazo 

para interposição de recurso, caso entenda pertinente, até o dia 31/07/2020 às 16h00min 

protocolado via e-mail sob o endereço pregao@pinheiros.es.gov.br.  

 

Publique o resultado da presente Decisão nos veículos pertinentes e o inteiro teor 

no site do município sob o endereço: www.pinheiros.es.gov.br, na aba que for de direito 

dando prosseguimento imediato ao processo conforme ditames legais. 

 

Pinheiros – ES, 24 de julho de 2020. 

 

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 
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