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<CABBCBBCACCCBBABACADCABBCABADCBBACCAADDADAAAD> 

EMENTA: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUBVENÇÃO – ART. 1º DA LEI N.º 

8.429/92 – CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – DOSIMETRIA DA PENA – SUSPENSÃO DOS 

DIREITOS POLÍTICOS – REDUÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – 

REDISTRIBUIÇÃO DAS SANÇÕES – SEGUNDO REQUERIDO – 

IMPROBIDADE – INOCORRÊNCIA. 

1. Comete ato de improbidade administrativa o vereador, presidente de 

associação de vereadores subvencionada por Câmaras Municipais do 

Norte de Minas, que se utiliza dos recursos da entidade associativa para 

a publicação de jornal de cunho privado, produzido no interesse de 

sociedade comercial, nos termos do art. 9º, incs IV e XII, da Lei 8.429/92. 

2. A fixação das sanções pela prática de ato de improbidade deve 

revestir-se do caráter pedagógico e punitivo, de acordo com o parágrafo 

único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, pelo que, no caso 

concreto, a fim de torná-las compatíveis com a menor gravidade do fato, 

mostra-se cabível decotar-se a pena de suspensão dos direitos políticos 

do agente e ajustar-se a multa para fixá-la com base no valor de locação 

do espaço, observada a limitação do parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 

8.429/92, na proporção do prejuízo sofrido pelo Poder Público naquilo 

que mobilizou de capital em favor de entidade de cunho privado, mantida 

a proibição de contratar com o poder público e dele receber incentivos 

fiscais constante da sentença. 

 

 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.04.110797-3/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - 1º APELANTE: RENATO LOPES 

SANTOS DE CARVALHO - 2º APELANTE: MOZART ALVES BARBOSA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos 

julgamentos, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO 

RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO. 

 
DES. EDGARD PENNA AMORIM  

RELATOR 
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DES. EDGARD PENNA AMORIM (RELATOR) 

 
V O T O 

 

Como dito, este feito vem adiado de sessão pretérita, a meu 

pedido, após as sustentações orais produzidas pelos ii. Advogados das 

partes recorrentes e pelo i. Procurador de Justiça, as quais mereceram 

minha costumeira atenção. Li, ainda o substancioso memorial que me 

foi gentilmente ofertado pelo i. Patrono do segundo recorrente na tarde 

de ontem em meu gabinete. 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de PAULO JOSÉ 

CARLOS GUEDES e RENATO LOPES SANTOS DE CARVALHO, a 

fim de obter a condenação dos requeridos nas sanções do art. 12, incs. 

I, II e III, da Lei n.º 8.429/92, pela prática das infrações descritas nos 

arts. 9º, “caput”, inc. IV, e 11, “caput”, inc. I do mesmo diploma legal, 

bem como no ressarcimento do dano. 

Adoto o relatório da sentença (f. 1156/1165), por correto, e 

acrescento que a i. Juíza da Vara Empresarial e de Fazenda Pública 

da Comarca de Montes Claros, ROSANA SIQUEIRA PAIXÃO, julgou 

procedentes os pedido para aplicar aos requeridos as sanções, nos 

seguintes termos: 

(...) ao primeiro réu, imponho as sanções de (i) pagamento 
de multa civil no valor de 03 (três) vezes da remuneração 
por ele recebida enquanto vereador do Município de Manga 
à época dos atos ímprobos (2001), (ii) suspensão dos seus 
direitos políticos por 08 (oito) anos e (iii) proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
também pelo prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 
37, § 4º, da Constituição Federal, e do artigo 12, incisos I e 
parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92; condeno o segundo 
réu, de outro lado, (i) ao pagamento de multa civil no valor 
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de 05 (cinco) vezes da remuneração por ele recebida 
enquanto funcionário da AVAMS à época dos atos 
ímprobos (2001), e (ii) à proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, também pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 37, § 4º, da 
Constituição Federal, e do artigo 12, inciso II e parágrafo 
único, da Lei n.º 8.429/92. (F. 1164/1165.) 
 

Em suas razões de f. 1228/1260, RENATO LOPES SANTOS DE 

CARVALHO recorre aos fundamentos, em síntese, de que: a) a 

sentença teria pressuposto, erroneamente, que a Associação dos 

Vereadores da Área Mineira da SUDENE – AVANS é entidade 

subvencionada por recursos públicos, ao passo que o estatuto de f. 

56/63 comprovaria tratar-se de uma entidade civil, com personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, composta de sócios, na 

forma do art. 3º; b) os recibos de f. 64/71 teriam sido emitidos tão 

somente pela Câmara Municipal de Francisco Sá, mas, não 

constituiriam subvenções, consoante definiriam o art. 1º, parágrafo 

único, da Lei n. º 8.429/92, e os arts. 12, § 3º, 16 e 17 da Lei n.º 

4.320/1964; c) a prova testemunhal colhida nos autos seria 

inconsistente para fins de demonstração de que o primeiro réu, na 

qualidade de Presidente da AVAMS e proprietário do jornal do Vale do 

Sol, ter-se-ia utilizado de recursos da entidade em favor do periódico 

particular, o que se estenderia ao segundo requerido; d) a sentença 

teria procedido ao enquadramento incorreto dos atos descritos na 

inicial no parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 8.429/92. 

Recorreu também PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES (f. 

1264/1301), basicamente aos fundamentos de que: a) as denúncias 

originárias do inquérito civil que antecedeu o ajuizamento da presente 

ação civil pública teriam sido feitas por Fábio Henrique Carvalho Oliva, 

que manteria relação de rivalidade com o requerido e interesse na 

exploração econômica das notícias que publica em sítio eletrônico na 
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rede mundial de computadores; b) o autor não teria demonstrado que a 

AVAMS era uma associação mantida por verbas subvencionadas, nem 

que o recorrente era proprietário do Jornal Vale do Sol e que o 

segundo requerido prestara serviço ao referido Jornal enquanto era 

remunerado pela AVAMS. Pugna, por fim, pela aplicação dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação das 

sanções. 

Contrarrazões às f. 1323/1330, pelo desprovimento do apelo. 

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às f. 1338/1340, da 

lavra do i. Procurador JACSON CAMPOMIZZI, pelo não provimento 

das apelações. 

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos de 

admissibilidade. 

Desde logo, cumpre observar que a Constituição da República 

de 1988 já trazia, em sua redação originária, as espécies de punição 

aos agentes públicos que praticassem ato de improbidade 

administrativa (§ 4º do art. 37), sem distinguir quais deles estariam 

submetidos aos preceitos da norma. O preceptivo em tela veio a ser 

regulamentado pela Lei n.º 8.429/92, de que vale colacionar o 

seguinte: 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer 
agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades 
desta lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 
incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes 
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casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a 
contribuição dos cofres públicos. 

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, 
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas no artigo anterior. 
 

Sobre os sujeitos passíveis de sofrerem as sanções previstas na 

Lei de Improbidade Administrativa, o col. Superior Tribunal de Justiça 

tem adotado entendimento no sentido de que os atos de improbidade 

não se restringem aos servidores públicos. A propósito, calha 

transcrever decisão monocrática da em. Min.ª ELIANA CALMON, “in 

verbis”: 

(...) A interpretação dos seus arts. 1º, 2º e 3º da Lei 
8.429/1992 permite afirmar que o legislador adotou 
conceito de grande abrangência no tocante à qualificação 
de agentes públicos submetidos à referida legislação, a fim 
de incluir na sua esfera de responsabilidade todos os 
agentes públicos, servidores ou não, que incorram em ato 
de improbidade administrativa. 
(...) a expressão “agentes públicos” é a mais ampla que se 
pode conceber para designar genérica e indistintamente os 
sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos 
expressivos de sua vontade ou ação, ainda quando o 
façam apenas ocasional ou episodicamente.  
Quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as 
exercita, é um agente público.  Por isto, a noção abarca 
tanto o chefe do Poder Executivo (em quaisquer das 
esferas) como os senadores, deputados e vereadores, os 
ocupantes de cargos ou empregos públicos da 
Administração Direta dos três Poderes, os servidores das 
autarquias, das fundações governamentais, das empresas 
públicas e sociedades de economia mista nas distintas 
órbitas de governo, os concessionários e permissionários 
de serviço público, os delegados de função ou ofício 
público, os requisitados, os contratados sob locação civil de 
serviços e os gestores de negócios públicos. 
(...) 
O legislador teve o cuidado de definir o agente público, 
para os fins da lei, no art. 2º, como sendo "todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 
artigo anterior". 
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Como se verifica por esse dispositivo, não é preciso ser 
servidor público, com vínculo empregatício, para 
enquadrar-se como sujeito ativo da improbidade 
administrativa. 
O Exmo. Sr. Min. Luiz Fux, com muita propriedade, ao 
examinar tais dispositivos, em caso semelhante, quando do 
julgamento do REsp 1.081.098/DF, assim concluiu: Da 
análise conjunta e teleológica de tais dispositivos legais, 
verifica-se que o alcance conferido pelo legislador quanto à 
expressão "agente público" possui expressivo elastério o 
que faz com que os sujeitos ativos dos atos de improbidade 
administrativa não sejam apenas os servidores públicos, 
mas, também, quaisquer outras pessoas que estejam de 
algum modo vinculadas ao Poder Público.(grifos nossos) 
Fábio Medina Osório, in "Improbidade Administrativa", Ed. 
Síntese, 1997, 2ª ed., p. 97-99, ao tratar da conceituação 
do termo "agentes públicos", afirma que quanto às 
atividades delegadas, quando engendradas em detrimento 
de qualquer entidade de Direito Público, podem ser 
considerados sujeitos ativos dos atos de improbidade 
administrativa os denominados "agentes delegados": 
"Cumpre examinar os sujeitos ativos do ato de improbidade 
à luz da Lei número 8.429/92. Imperioso analisar as 
diversas acepções de agente público que se destinam a ser 
tutelados pela legislação repressora da improbidade, 
interpretando o art. 2º da Lei número 8.429/92. Agentes 
públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva 
ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. 
A regra é a atribuição de funções ao órgão, as quais são 
repartidas entre os cargos, ou individualmente entre os 
agentes de função sem cargos. O agente titulariza o cargo 
– o qual integra o órgão – para servir ao órgão. As funções 
são os encargos atribuídos aos órgãos, cargos e agentes. 
A verdade é que os agentes públicos repartem-se em 
quatro espécies ou categorias bem diferenciadas, a saber: 
agentes políticos, agentes administrativos, agentes 
honoríficos e agentes delegados. 
O conceito de agente público, para efeitos de controle da 
probidade administrativa, levará em linha de conta, 
fundamentalmente, o art. 1º, caput e parágrafo único, da 
Lei número 8.429/92, diferenciando-se, em certa medida, 
das concepções doutrinárias que visualizam os agentes 
delegados como espécies de agentes públicos. 
Os agentes delegados são aqueles que são particulares e 
recebem incumbência de execução de determinada 
atividade, obra ou serviço público, realizando-o em nome 
próprio. São colaboradores com o Poder Público. 'Nesta 
categoria encontram-se os concessionários e 
permissionários de obras e serviços públicos, os 
serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os 
leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, as demais 
pessoas que recebem delegação para alguma atividade 
estatal ou serviço de interesse coletivo'. 
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Os chamados permissionários, concessionários e 
autorizatários realizam serviços públicos pela 
descentralização administrativa. 
Serviços concedidos são aqueles que o particular realiza ou 
executa, em seu nome, por sua conta e risco, remunerados 
por tarifa, na forma regulamentar, mediante delegação 
contratual ou legal do Poder Público executado por 
particular em razão da concessão. 
HELY LOPES MEIRELLES é de opinião no sentido de que 
os agentes delegados, quando lesam direitos no 
desempenho das funções delegadas, devem responder 
civil e criminalmente sob o império das normas que regem 
a Administração Pública de que são delegados, inclusive 
por crime funcional, pois a transferência da execução não 
descaracteriza o caráter público da atividade, tanto que a lei 
de mandado de segurança considera 'autoridade', para fins 
de impetração, as pessoas naturais ou jurídicas com 
funções delegadas do poder público. 
Estarão os agente delegados, todavia, sob o império direto 
da Lei número 8.429/92? 
Interessante observar, nesse tópico, que a lei busca, 
primordialmente, tutelar o dinheiro público, o patrimônio 
público material, tanto que a definição dos sujeitos passivos 
alcança aqueles que atuam comumente ao abrigo das 
normas de direito privado, mas, por circunstâncias 
especiais, se encontram tocados pelo setor público. 
Neste campo, ocorre aquilo que se denomina de 
convergência entre os direitos público e privado, pois as 
entidades privadas são atingidas pela legislação, na 
medida em que estiverem em contato com o dinheiro 
público, pouco importando que suas atividades ficassem 
enquadradas nas normas privatísticas. 
As concessionárias, autorizatárias e permissionárias de 
serviços públicos atuam, na verdade, como empresas 
privadas, ao abrigo de regras do direito privado, salvo se 
houver nelas injeção de dinheiro público. Assim, uma 
empresa de telecomunicações exerce atividade concedida 
pelo Poder Público, no que se refere ao canal televisivo, 
mas nem por isso estará, automaticamente, enquadrada 
como sujeito passivo da lei de improbidade em razão 
exclusiva da natureza da atividade. Em decorrência, os 
empregados da entidade, os agentes delegados também 
não se encontram sob o império da definição de sujeitos 
ativos, embora, por ângulo diverso, até pudessem se 
subsumir na ampla conceituação de agente público. É que, 
não obstante não sejam agentes públicos, podem concorrer 
ao ato de improbidade praticado por agente público, 
quando lesarem o erário. 
Os sujeitos ativos do ato de improbidade serão definidos, 
fundamentalmente, em razão do reconhecimento dos 
sujeitos passivos, porque é agente público todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
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cargo, emprego, ou função nas entidades mencionada no 
art. 1º e parágrafo único da Lei número 8.429/92. Dentre 
essas entidades, s.m.j., não se consegue vislumbrar todas 
as empresas concessionárias, autorizatárias ou 
permissionárias de serviços públicos, pelo só fato de 
estarem nessa condição, salvo se fosse possível inserí-la 
na conceituação mais ampla de 'administração indireta' 
exigida pelo art. 1º, caput, da lei, diante da exigência de 
tipicidade." 
Assim, adoto a posição atualmente pacificada nesta Corte, 
no sentido de que os sujeitos ativos dos atos de 
improbidade administrativa não são apenas os servidores 
públicos, mas todos aqueles que estejam abarcados no 
conceito de agente público. Nesse sentido, cito os 
seguintes precedentes desta Corte: 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO 
PÚBLICO. INTIMAÇÃO. COMEÇO DO PRAZO PARA 
FLUÊNCIA DO RECURSO. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS 
PARADIGMAS QUE SE AMOLDAM AO ENTENDIMENTO 
DO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. FUNCEF. FUNDAÇÃO 
PRIVADA INSTITUÍDA E PATROCINADA POR EMPRESA 
PÚBLICA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DIRIGENTES 
SUJEITOS ATIVOS DE ATO DE IMPROBIDADE. 1. (...) 2. 
(...) 3. Os sujeitos ativos dos atos de improbidade 
administrativa, não são somente os servidores públicos, 
mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de 
agente público, insculpido no art. 2º, da Lei n.º 8.429/92. 4. 
Deveras, a Lei Federal nº 8.429/92 dedicou científica 
atenção na atribuição da sujeição do dever de probidade 
administrativa ao agente público, que se reflete 
internamente na relação estabelecida entre ele e a 
Administração Pública, ampliando a categorização de 
servidor público, para além do conceito de funcionário 
público contido no Código Penal (art. 327). 5. À luz do que 
dispõe o art. 1º da Lei de Improbidade, os atos praticados 
por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 
patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
serão punidos na forma desta lei. 6. O Tribunal regional 
assentou que: Depreende-se, dessa forma, que se 
considera agente público, para fins de subsunção às 
disposições da acima mencionada Lei nº 8.429/92, dentre 
outros, todos aqueles que exerçam emprego ou função em 
entidade, para cuja criação ou custeio, o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por 
cento) do patrimônio ou da receita anual. No caso ora em 
apreciação, tem-se que, da análise dos autos, a teor do 
contido no Estatuto da FUNCEF (cópia às fls. 469/475), 
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itens nºs 4.1, 4.1.1 e 5.1.1 e no ofício de fls. 745/746, 
verifica-se que a FUNCEF é uma entidade instituída e 
patrocinada com recursos da Caixa Econômica Federal, 
empresa pública que dela (da FUNCEF) ainda é partícipe 
(cf. item 4.1 do Estatuto da FUNCEF), não se podendo 
ignorar, ainda, o estabelecido nos itens 5.1, 5.1.1 e 5.1.4, 
do Estatuto da FUNCEF, que estabelecem:  4.1 São 
participantes da FUNCEF, quando assim previsto nos 
respectivos Regulamentos dos Planos de Benefícios a que 
se vincularem: 4.1.1 a Caixa Econômica Federal - CEF, na 
qualidade de Instituidora-Patrocinadora; (...) 5.1 O 
patrimônio da FUNCEF é constituído de: 5.1.1 dotação 
especial de bens livres, proporcionada pela Instituidora-
Patrocinadora, mediante escritura pública; (...) 5.1.4 
contribuições dos participantes, estabelecidas nos 
Regulamentos dos Planos de Benefícios  (fls. 469/470). 
Diante disso, carece de fundamento jurídico, venia 
concessa, a tese no sentido de que eventuais atos 
ímprobos praticados contra a FUNCEF não estariam a 
causar, mesmo que indiretamente, lesão ao erário público, 
de forma a atrair a incidência da supracitada lei de 
improbidade administrativa sobre os respectivos 
responsáveis pelas supostas condutas ilícitas perpetradas. 
7. Consectariamente, sendo a FUNCEF instituída e 
patrocinada com recursos de empresa pública e, portanto, 
subordinada aos princípios regedores da Administração 
Pública, são passíveis de serem considerados "sujeito ativo 
dos atos de improbidade" todos os que pratiquem 
malversação dos valores aplicados. 8. Sob este enfoque 
preconiza a doutrina: Situação peculiar instituída pela Lei 
de Improbidade e extremamente relevante para o envolver 
da moralidade que deve reger as relações intersubjetivas, 
consistiu na elevação do desfalque de montante originário 
do patrimônio público, ainda que o numerário seja 
legalmente incorporado ao patrimônio privado, à condição 
de elemento consubstanciador da improbidade.Em 
decorrência disso, os agentes privados são equiparados 
aos agentes públicos para o fim de melhor resguardar o 
destino atribuído à receita de origem pública, estando 
passíveis de sofrer as mesmas sanções a estes cominadas 
e que estejam em conformidade com a peculiaridade de 
não possuírem vínculo com o Poder Público.  Assim, 
também poderão ser sujeitos passivos dos atos de 
improbidade as entidades, ainda que não incluídas dentre 
as que compõem a administração indireta, que recebam 
investimento ou auxílio de origem pública, o que pode ser 
exemplificado com o auxílio financeiro prestado pelo Banco 
Central do Brasil a instituições financeiras em vias de 
serem liquidadas, erigindo seus administradores à condição 
de agentes públicos para os fins da Lei nº 8.429/1992. 
Justifica-se a previsão legal, pois se o Poder Público cede 
parte de sua arrecadação a determinadas empresas, tal 
certamente se dá em virtude da presunção de que a 
atividade que desempenham é de interesse coletivo, o que 
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torna imperativa a utilização do numerário recebido para 
este fim. (Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, in 
Improbidade Administrativa, Editora Lumen Juris, 4ª 
Edição, págs. 185/186). (...) 10. Recursos Especiais 
desprovidos, determinado a devolução dos autos à 
instância a quo para o julgamento do mérito. (REsp 
1.081.098/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009.) RECURSO 
ESPECIAL. PENAL. MÉDICOS E ADMINISTRADORES DE 
ENTIDADE HOSPITALAR PRIVADA. INSTITUIÇÃO 
CREDENCIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. 
AGENTES PÚBLICOS POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO 
PROVIDO. 1. Esta Corte Federal Superior firmou já 
entendimento no sentido de que o conceito de agente 
público se estende aos médicos e administradores de 
entidade hospitalar privada que administram recursos 
públicos provindos do Sistema Único de Saúde, em razão 
da amplitude conferida ao conceito de funcionário público, 
ao que se extrai da letra mesma do artigo 327, parágrafo 
1º, do Código Penal. Precedentes. 2. Em não afastadas, de 
plano, a autoria dos fatos, a sua tipicidade e materialidade, 
deve a questão, por induvidoso, ser decidida em momento 
próprio, qual seja, o da sentença penal, à luz de todos os 
elementos de convicção produzidos no desenrolar da 
instrução criminal, sendo, pois, de todo incabível a 
precipitação do desfecho do feito, à moda de absolvição 
sumária do acusado. 3. Recurso especial provido. (REsp 
277.045/PR, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, 
Sexta Turma, julgado em 25/08/2004, DJ 13/12/2004, p. 
463.) ADMINISTRATIVO. LEI DE IMPROBIDADE. 
CONCEITO E ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO 
"AGENTES PÚBLICOS". HOSPITAL PARTICULAR 
CONVENIADO AO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). 
FUNÇÃO DELEGADA. 1. São sujeitos ativos dos atos de 
improbidade administrativa, não só os servidores públicos, 
mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de 
agente público, insculpido no art. 2º, da Lei n.º 8.429/92. 2. 
Deveras, a Lei Federal nº 8.429/92 dedicou científica 
atenção na atribuição da sujeição do dever de probidade 
administrativa ao agente público, que se reflete 
internamente na relação estabelecida entre ele e a 
Administração Pública, superando a noção de servidor 
público, com uma visão mais dilatada do que o conceito do 
funcionário público contido no Código Penal (art. 327). 3. 
Hospitais e médicos conveniados ao SUS que além de 
exercerem função pública delegada, administram verbas 
públicas, são sujeitos ativos dos atos de improbidade 
administrativa. 4. Imperioso ressaltar que o âmbito de 
cognição do STJ, nas hipóteses em que se infirma a 
qualidade, em tese, de agente público passível de 
enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa, 
limita-se a aferir a exegese da legislação com o escopo de 
verificar se houve ofensa ao ordenamento. (...) 7. Recursos 
parcialmente providos, apenas, para reconhecer a 



 
 
 

Apelação Cível Nº 1.0433.04.110797-3/001  
 

  
Fl. 11/27 

 
 

legitimidade passiva dos recorridos para se submeteram às 
sanções da Lei de Improbidade Administrativa, acaso 
comprovadas as transgressões na instância local. (REsp 
495.933/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 16/03/2004, DJ 19/04/2004 p. 155.) 
ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA 
PETIÇÃO INICIAL – BANCO DO BRASIL –  SOCIEDADE 
DE ECONOMIA MISTA –  LEI 8.429/92. 1. Os sujeitos 
ativos dos atos de improbidade administrativa não são 
apenas os servidores públicos, mas todos aqueles que 
estejam abarcados no conceito de agente público, previsto 
nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei 8.429/1992. Precedentes do 
STJ. 2. Recurso especial provido. (REsp 1138523/DF, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 
23/02/2010, DJe 04/03/2010.) (...) In casu, a instância 
ordinária afirmou categoricamente a participação dos 
particulares, ora recorrentes, na consecução dos atos 
ímprobos, a demonstrar o conhecimento das ilicitudes e 
seu consentimento com o resultado ilegal. Apenas para que 
fique claro, colaciono trecho do aresto recorrido sobre essa 
questão (fl. 901): O ressarcimento e a multa impostos ao 
Posto Big Bem e a Fabrício Brandão Coelho Vieira resultam 
de sua participação no contrato dentro do qual ocorreram 
as irregularidades sendo inaceitável que as não tenham 
conhecido. As empresas devem valer-se dos serviços 
profissionais adequados a ficarem bem assessoradas e, 
quando não o fazem, sobrem as consequências de suas 
desídias. É da prática comum dos negócios administrativos 
que se conheçam os procedimentos exigidos em lei da 
mesma forma como se opera nos casos de aquisição de 
imóveis. Também se firmou o entendimento de que os atos 
de improbidade por lesão a princípios administrativos, 
previstos no art. 11 da Lei 8.249/1992, independem da 
ocorrência de dano ou lesão ao erário. Precedentes: REsp 
799.094/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 
22/09/2008; REsp n.º 988.374/MG, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 
16/05/2008; REsp 433.888/SP, Rel. Ministro  LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 
12/05/2008; REsp 1.011.710/RS, Rel. Ministro 
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
11/03/2008, DJe 30/04/2008;  REsp 757.205/GO, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 27/02/2007, DJ 09/03/2007 p. 299; e REsp 
695.718/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005 p. 234. No 
tocante à dosimetria das sanções aplicadas, notadamente 
em relação à multa civil, considerando as peculiaridades 
dos autos, concluo ser razoável e proporcional a solução 
dada pela instância ordinária, não merecendo maiores 
reparos o acórdão recorrido. Além disso, a modificação do 
posicionamento adotado pela instância ordinária também 
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envolve, necessariamente, a reapreciação das provas 
carreadas nos autos, o que é inviável em recurso especial, 
pelo óbice já mencionado da Súmula 7/STJ. Ante o 
exposto, nos termos do art. 544, § 4º, c/c o art. 557, caput, 
do CPC, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO 
RECURSO ESPECIAL. 

(STJ, AREsp, n.º 264086, Rel.ª Min.ª ELIANA CALMON, DJ 
12/06/2013.) 

 

Consoante relatado, a Associação dos Vereadores da Área 

Mineira da SUDENE – AVAMS é entidade com personalidade jurídica 

de direito privado e teria recebido subvenções do Poder Público, cuja 

aplicação teria ocorrido de maneira irregular. 

Como visto, o entendimento adotado pelo col. Superior Tribunal 

de Justiça considera passíveis de sofrerem as sanções da Lei de 

Improbidade Administrativa os agentes públicos, sejam servidores ou 

não, que pratiquem atos contra patrimônio de entidade que receba 

subvenção, bem como aqueles que se enquadrem no art. 2º da LIA. 

“In casu”, o art. 3º, alínea “a”, do Estatuto da Associação dos 

Vereadores da Área Mineira da SUDENE – AVAMS revela que a 

referida associação civil era mantida pelos seguintes recursos: 

Art. 3º: O quadro social da AVAMS é constituído de 
ilimitado número de sócios a saber: 
a) sócios efetivos – Representam os Vereadores cujas 
Câmaras Municipais, contribuírem para a AVAMS, com 
uma mensalidade equivalente a um salário mínimo. O 
pagamento dessa mensalidade será efetuado dentro do 
próprio mês que a mesma for devida. 
b) Sócios Contribuintes – Representam os Vereadores que, 
sendo membros de Câmaras Municipais que não 
contribuírem com a AVAMS, decidam, individualmente, 
contribuir mensalmente com o valor igual a 10% (dez por 
cento) do salário mínimo vigente. 
c) Sócios Fundadores – Representam os Vereadores e ex-
vereadores que compareceram e assinaram a ata de 
fundação da entidade e o livro de presença da primeira 
Assembléia-Geral. O sócio fundador está dispensado da 
contribuição anual. 

(...) 

Art. 5º. A Câmara Municipal que deixar de pagar 2 (duas) 
parcelas consecutivas da contribuição de que trata o art. 3º 
- letra “a”, será notificada, para no prazo de 30 (trinta) dias 
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realizar o pagamento ou justificar a razão do atraso, sob 
pena de ser desligada da AVAMS, por falta de 
cumprimento de obrigação, assumida através de 
Resolução aprovada pelo Plenário. 
 

Ora, segundo o estatuto social, a manutenção das atividades da 

Associação ocorre pela contribuição mensal de um salário mínimo 

pago pela Câmara Municipal que, por resolução aprovada em plenário, 

torna sócios efetivos seus parlamentares. Além dessa fonte de 

recursos, o estatuto prevê o pagamento mensal de 10% do salário 

mínimo pelo sócio contribuinte, ou seja, por vereador que pertença a 

Câmara Municipal não contribuinte. 

Não há dúvidas de que havia recursos públicos transferidos à 

Associação em testilha, feitos para o atingimento das finalidades 

sociais descritas no art. 2º (f. 56). 

De fato, os documentos de f. 66/71 dos autos do inquérito civil 

público revelam a efetiva transferência de recursos por meio de boletos 

bancários do Município de Francisco Sá (f. 66/70) e de nota de 

empenho com a seguinte especificação: “Relativo à contribuição 

mensal a entidade acima favorecida referente ao mês de janeiro/2002, 

conforme resolução vigente”. (F. 71.) 

Os depoimentos dos requeridos, colhidos no inquérito civil 

público, demonstram a abrangência e a existência dos boletos 

enviados para as Câmaras Municipais: 

Que hoje exerce seu 2º mandato de Presidente da AVANS; 
que é vereador em Manga; que 93 (noventa e três) 
Câmaras Municipais estão na área de atuação da AVANS. 
(PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES, em 17/06/2003; f. 23.) 
 
Que pode afirmar que a associação era mantida, em 
média, por 7 Câmaras de vereadores, que contribuíam com 
meio ou um salário mínimo mensal, que essa arrecadação 
era utilizada para pagamento dos funcionários, material 
utilizado, limpeza, pagamento de água, luz e telefone. 
(PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES, em 02/07/2013; f. 
1099-1100.) 
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Que enquanto trabalhou na AVAMS, instalou cópia de um 
programa para cobranças das contribuições das Câmaras 
através de boletos. (RENATO LOPES SANTOS DE 
CARVALHO; em 03/10/2003; 59.) 
 

Estes elementos revelam a incidência dos arts. 3º e 5º do 

Estatuto Social da AVAMS, que recebia recursos públicos 

enquadráveis no art. 1º, parágrafo único, da Lei de Improbidade 

Administrativa. 

Em seu arrazoado, o segundo recorrente sustenta que os 

recursos recebidos não poderiam ser categorizados como subvenção, 

pois não se enquadrariam no art. 5º da Lei n.º 1.493/51, nem no art. 

12, § 3º, da Lei n.º 4.320/64. 

Por sua vez, o art. 5º da Lei n.º 1.493/51 enumerou, no ano de 

1951, as finalidades de entidades que poderiam ser beneficiadas com 

subvenções: I – Promover a educação e desenvolver a cultura; II – 

Promover a defesa da saúde e a assistência médico-social; III 

Promover o amparo social à coletividade. O art. 6º do mesmo diploma 

legal vedou o recebimento dos recursos público por entidade que não 

tivesse registro no Conselho Nacional de Serviço Social. 

Por meio de interpretação excessivamente literal do art. 1º da 

Lei de Improbidade Administrativa, o recorrente sustenta que os 

recursos públicos transferidos à Associação indicada na inicial não 

poderiam ser enquadrados no conceito de subvenção, ao fundamento 

de que o art. 12, § 3º, da Lei n.º 4.320/64 limita o conceito de 

subvenção às hipóteses de subvenções sociais e econômicas, que não 

abrangeriam o recurso transferido para a AVAMS. 

Entretanto, o referido art. 12 prevê: 

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes 
categorias econômicas:  
DESPESAS CORRENTES 
Despesas de Custeio Transferências Correntes 
DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos Inversões Financeiras Transferências de 
Capital 
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§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as 
dotações para manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis. 
§ 2º Classificam-se como Transferências Correntes as 
dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para 
contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manifestação de outras entidades de direito público ou 
privado. 
§ 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, 
as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio 
das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: 
I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições 
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, 
sem finalidade lucrativa; 
II - subvenções econômicas, as que se destinem a 
emprêsas públicas ou privadas de caráter industrial, 
comercial, agrícola ou pastoril. (Sublinhas deste voto.) 
 

Como visto, o § 2º do art. 12 da Lei de Normas Gerais de Direito 

Financeiro prevê, como Transferências Correntes, contribuições e 

subvenções destinadas a atender à manifestação de entidades 

privadas. 

O § 3º define como subvenções sociais as que se destinam a 

instituições públicas ou privadas de caráter social ou cultural, sem fim 

finalidade lucrativa e, subvenções econômicas as destinadas a 

empresas públicas ou privadas de caráter comercial, agrícola ou 

pastoril. 

Contudo, as contribuições é que são espécies de Transferências 

Correntes destinadas a atender à manutenção de entidades privadas 

quando não se enquadrem nos incs. I e II do § 3º. 

Assim, as transferências efetuadas pelas Câmaras Municipais 

em favor da AVANS tinham natureza de contribuições, o que está 

corroborado pela Nota de Empenho de f. 71, onde se lê: 

Cat. Econômica 3.0.0.0.00  DESPESAS 
CORRENTES 
SUB. CATEGORIA ECONÔMICA (...) Outras 
Despesas Correntes 
Elemento Despesa 3.3.5.0.00 Transf. Insti Priv. 
Sem Fins Lucrativos 
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Sub-elemento Despesa 
Despesa  3.3.5.0.41 Contribuições 
  

Se, por um lado, o normativo descreve espécies de subvenções, 

por meio de redação vetusta, conforme prevê o art. 5º da Lei n.º 

1.493/51,.por outro lado, os recorrentes sustentam que o recurso 

público transferido não pode ser considerado enquadrável na redação 

do parágrafo único do art. 1º da LIA:  

(...) subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público bem como daquelas para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com menos de cinqüenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual. 
 

A propósito, ainda que se pudesse questionar a regularidade 

das transferências instituídas por meio de Resolução da Câmara 

Municipal para custear atividade de associação voltada para apoiar os 

vereadores associados, há, nos autos, a caracterização clara da 

transferência de recursos, por meio da contribuição das Câmaras 

Municipais, que concorreram com menos de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual da AVANS, o que invoca o regime da 

Lei de Improbidade no que toca à regularidade de aplicação desses 

recursos. 

Assim, constatada a natureza pública de alguns desses 

recursos, para serem empregados em conformidade com a finalidade 

social da entidade, não há como negar o enquadramento da hipótese 

presente no art. 1º da Lei de Improbidade Administrativa, restringida, 

entretanto, eventual “sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre 

a contribuição dos cofres públicos”, na forma da parte final do 

parágrafo único do referido dispositivo. 

Na inicial, o ato ímprobo seria a utilização do patrimônio da 

entidade na satisfação de interesses pessoais dos requeridos 
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RENATO LOPES SANTOS DE CARVALHO e de PAULO JOSÉ 

CARLOS GUEDES. 

O primeiro apelante, RENATO LOPES SANTOS DE 

CARVALHO, foi condenado pela prática do ato descrito no art. 10, incs. 

I e XIII, da Lei de Improbidade Administrativa, por ser contratado da 

AVAMS durante quase todo o ano de 2001, mas, haver prestado 

serviços ao Jornal Vale do Sol nas dependências da entidade, com a 

anuência do outro requeridoES. 

Por sua vez, o requerido PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES, a 

quem a decisão recorrida atribuiu a condição de administrador de fato 

da sociedade empresária Jornal Vale do Sol, foi condenado pela 

prática do ato descrito no art. 9º, inc. IV e XII, da LIA, por utilizar 

recursos da AVAMS (espaço, material e pessoal), para realizar em 

interesse privado a editoração do referido jornal particular, enquanto 

permanecera na condição de Presidente da Associação (2001/2004). 

De fato, sobre os atos de improbidade prevê a Lei n.º 8.429/92, 

“in verbis”: 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 
I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou 
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 
possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público; 
II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou 
imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 
referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 
III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou 
o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior 
ao valor de mercado; 
IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, 
de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de 
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servidores públicos, empregados ou terceiros contratados 
por essas entidades; 
(...) 
XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 
causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou 
jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei; 
II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 
privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 
(...) 
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 
veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o 
trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades. 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência (...). 
(Sublinhas deste voto.) 

 

Na espécie, a análise dos autos revela que, na esteira das 

considerações tecidas pelo i. Magistrado “a quo”, restou incontroverso 

nos autos que PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES exerceu o cargo de 

Presidente da AVAMS no período de 2001-2004. 

Conforme o depoimento testemunhal colhido na instrução 

processual, o requerido administrava os interesses do Jornal Vale do 

Sol, do qual fora formalmente sócio até 1997, quando transferiu suas 

quotas para os irmãos Anastácio Saraiva e José Carlos Júnior (f. 

10/12). 
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O exame da prova testemunhal colhida do Vice-Presidente e do 

Tesoureiro da AVAMS, à época dos fatos, demonstra a utilização da 

estrutura da AVAMS para favorecer a atividade econômica realizada 

pela sociedade comercial difusora do Jornal Vale do Sol, o que era 

intermediado pelo requerido e continuava submetido à administração 

de fato de PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES. 

A propósito, o segundo requerido (RENATO LOPES) revela, em 

depoimento, a atuação direta do primeiro requerido na administração 

dos interesses do jornal ao asseverar que, “quando prestava serviços 

ao Jornal Vale do Sol, sua combinação era sempre feita com Paulo 

Guedes” (f. 72/74). 

Sobre a utilização dos recursos patrimoniais da AVANS, Antônio 

Edilson de Oliveira Nobre afirma: 

Que é membro da diretoria da AVAMS, que ocupa 
atualmente o cargo de 2º vice-presidente, período de 
2003/2004; que no último mandato (2000-2002) foi vice-
presidente; que o Sr. Paulo José já está no segundo 
mandato como presidente da AVAMS; que não pode 
afirmar se o atual presidente, Paulo José, utiliza a sede da 
AVAMS – Casa do Vereador – para fins particulares, mas 
quando frequentava percebia que as pessoas hospedadas 
na Casa do Vereador, em sua maioria, eram da cidade de 
Manga, onde o Sr. Paulo é vereador;  que sempre nas 
épocas de eventos da AVAMS como: seminários e 
encontros regionais, o jornal de propriedade do Sr. Paulo 
José normalmente utiliza as dependências da AVAMS, bem 
como seus móveis, telefone, etc.; que o Sr. Paulo José 
contratou a pessoa de Renato Lopes, funcionário da 
UNIMONTES, para prestar serviços para AVAMS, sem o 
devido conhecimento da diretoria, sendo certo que Renato 
prestava referidos serviços, na sede da AVAMS, para o 
jornal de Paulo; que a Diretoria ficou sabendo que havia 
uma dívida referente ao pagamento do salário de Renato, 
no momento em que descobriram inúmeros títulos da 
AVAMS protestados em Montes Claro; que Paulo anunciou 
que as dívidas que originaram o mencionado protesto seria 
da AVAMS, mas o declarante e o tesoureiro Gilberto Davi, 
vereador da cidade de Francisco Sá, discordaram das  
dívidas apresentadas, haja vista o valor exorbitante destas, 
as quais se referiam ao salário de Renato, papelaria e 
telefone daquele período; que o declarante acrescenta que 
em 2001, acreditando que em outubro ou novembro, na 
comemoração festiva do Vereador Destaque do Ano, o sr. 
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Paulo José Carlos Guedes contratou mais duas linhas 
telefônicas para divulgar e vender matéria de seu jornal, 
inclusive levou sua esposa e uma funcionária do jornal de 
nome Fátima, que não é a Fátima secretária da AVAMS, 
para vender fotografias que seriam afixadas na página do 
jornal; que acredita que a prestação de serviços de Renato 
não era para AVAMS, pois a AVAMS não contava com 
computador e Renato trabalhava com um computador 
trazido pelo próprio Paulo para usar em seus interesses 
particulares (jornal); que após seis meses que o veículo da 
AVAMS estava em posse de Renato e que tinham títulos 
protestados, telefone cortado e alugueis atrasados foi 
marcada uma reunião com o conselho diretor para 
deliberações de interesse da AVAMS; que Paulo disse 
nesta reunião que havia dado o veículo para Renato como 
pagamento de prestação de serviço de serviços e que a 
diferença entre a prestação dos serviços e o valor do carro 
foi devolvida para a AVAMS; (...) que participaram desta 
reunião o declarante, Vice Presidente à época, (...) o 
tesoureiro Gilberto Davi de Francisco Sá e a Secretária da 
AVAMS Fátima. (f. 39/40 e f. 1114). 
 

Como visto, o período de serviços prestados por RENATO à 

AVANS resultou em uma dívida que obrigou à alienação do veículo à 

instituição para o parcial pagamento da dívida. 

Não é objeto da presente ação o fato de o requerido PAULO 

haver contratado os serviços do primeiro requerido à revelia do 

Conselho Diretor da instituição, nem é objeto de apuração nesta ação 

a regularidade da dação em pagamento do referido veículo. 

Não há dúvidas, entretanto, de que o primeiro requerido 

prestava serviço de editoração para o Jornal Vale do Sol, nas 

dependências da AVANS, em computador do segundo requerido. 

O depoimento do Tesoureiro da Associação, à época, Gilberto 

Davi, também foi colhido: 

Que o depoente exerceu dois mandatos consecutivos 
de tesoureiro da referida entidade (AVAMS), por um 
período de seis anos, com termo final em 31 de 
dezembro de 2002; (...) que o depoente presenciou o 
referido Paulo José Carlos Guedes se utilizar das 
referidas salas para edição de seu jornal particular 
denominado “Vale de Sol” (Gilberto Figueiredo David, 
Tesoureiro da AVAMS, f. 46/47.) 
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Há, de fato, a confusão das atividades do Jornal e da AVANS, 

no ambiente da sede desta, a demonstrar que espaço da Associação 

era cedido informalmente para o Jornal. 

Não há dúvidas de que RENATO trabalhou para o jornal nas 

dependências da AVANS, mas, os depoimentos revelam que ele 

também trabalhava efetivamente para a AVANS. 

A propósito, após a contradita e a sua rejeição, o depoimento de 

Maria de Fátima Antunes Rocha – que, à época, assinava o editorial do 

Jornal em tela e posteriormente envolveu-se em demanda judicial – 

corrobora a conclusão de que o jornal utilizava o espaço da AVANS, 

mas, não é suficiente, por si só, para dar sustentação à condenação 

por improbidade e convencer com segurança, que o trabalho 

desempenhado pelo primeiro requerido para o Jornal fora efetivamente 

remunerado pela AVANS. 

A instrução dos autos deixa dúvidas e a condenação por 

improbidade decorrente do ônus financeiro suportado pela AVANS 

para favorecer o Jornal com a força de trabalho do requerido RENATO 

não prescinde de prova robusta, já que os dois outros depoimentos 

citados acimas não são conclusivos a este respeito. 

O depoimento de Maria de Fátima, cuja contradita fora negada, 

informa que ela respondia pela editoração do jornal e o trabalho ocorria 

da seguinte forma: 

Que assim que Paulo tomou posse, o mesmo, na 
companhia de RENATO DE TAL, chegou com os materiais 
na AVANS e disse para a depoente que ali funcionaria a 
redação do jornal; que a depoente questionou em qual 
período deveria trabalhar para o jornal sendo que PAULO 
lhe disse que era para a mesma fazer algumas matérias e 
assinar o jornal, sendo que poderia fazer o trabalho durante 
o seu expediente na AVANS; que por aproximadamente 01 
(um) ano, a depoente fez matérias e assinou o jornal VALE 
DO SOL ao mesmo tempo em que trabalhava na AVANS, 
que PAULO JOSÉ nunca pagou à depoente para trabalhar 
ou assinar o jornal; que a depoente era remunerada pela 
AVANS. 
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Na verdade, o depoimento de Maria de Fátima Antunes Rocha 

demonstra haver ela incorrido na conduta imputada na inicial ao 

demandado RENATO, mas, não é um depoimento suficiente para a 

condenação do requerido, por se tratar de testemunha que manteve 

relação de animosidade com o requerido PAULO. 

Embora não tenha sido aceita a contradita da testemunha, 

entendo que, para os fins do livre convencimento motivado, não pode o 

seu depoimento ser adotado como elemento-chave da condenação em 

razão dos termos a seguir descritos: 

A testemunha foi contraditada sob o fundamento de que 
teria acionado judicialmente a entidade AVAMS para 
recebimento para recebimento de seus salários, quando de 
sua dispensa, e tendo em vista que nesta época o primeiro 
requerido era presidente da AVAMS, a testemunha teria 
interesse na causa. Indagada, a testemunha afirmou que 
realmente entrou na Justiça para receber os salários, 
rompendo, desse modo, o contrato de trabalho com a 
AVAMS, pela falta de pagamento de sua remuneração, 
entretanto, não tem nenhum interesse no desfecho da lide. 
Que não chegou a ficar inimiga do primeiro requerido, mas 
não se falam. A contradita foi indeferida, uma vez que o 
fato da depoente ter acionado judicialmente a AVANS para 
a rescisão de seu contrato e recebimento dos salários 
atrasados por si só não demonstra interesse na causa e 
nem inimizade com os requeridos. (F. 1064.) 
 

Nesta esteira, entendo estar demonstrada a utilização do 

espaço para interesse privado, mas, não, que a remuneração do 

demandado RENATO pelo trabalho junto à editoração do Jornal Vale 

do Sol era feita pela AVANS, já que o referido efetivamente trabalhava 

para esta instituição, ao que parece, ora atendendo a uma entidade, 

ora atendendo a outra. 

Entretanto, há improbidade administrativa demonstrada quanto à 

utilização do espaço de escritório da AVANS no interesse privado do 

Jornal Vale do Sol, sem que isso tenha sido sequer formalizado 

perante a diretoria da entidade. 
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De outro lado, diante da suficiência dos elementos probatórios 

colhidos nos autos e no inquérito civil público para a conclusão sobre a 

existência do ato ímprobo, desenvolvido em devido processo legal, 

torna-se irrelevante para configurar qualquer nulidade ou prejuízo à 

instrução processual o fato de Fábio Henrique Carvalho Oliva haver 

endereçado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais denúncia 

de irregularidades na AVANS. 

Como dito, a conduta do recorrente PAULO JOSÉ CARLOS 

GUEDES se enquadra aos incs. IV e XII do art. 9º da Lei n.º 8.429/92, 

como utilização dolosa do patrimônio da entidade subvencionada pelo 

Poder Público em favor de interesse particular com enriquecimento 

ilícito, confundindo recursos da Associação – nos quais estavam 

incluídos os recursos públicos – com os recursos da entidade 

comercial Jornal Sol da Manhã. 

Não obstante, nos exames dos casos submetidos à apreciação 

do Poder Judiciário, é preciso que se tenha cautela ao promover o 

cotejo da alegada desconformidade da conduta atribuída com a Lei n.º 

8.429/92, já que nem toda ilegalidade ou irregularidade perpetrada 

configura a improbidade administrativa, pois esta constitui uma 

“imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente 

vantagem ao ímprobo ou a outrem” (JOSÉ AFONSO DA SILVA. “In” 

Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 669). É dizer: a configuração da improbidade administrativa 

pressupõe a identificação do elemento subjetivo da conduta do agente 

em violação a algum dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei 

n.º 8.429/92. 

A propósito, recolhe-se da obra de BENEDICTO DE TOLOSA 

FILHO: 

O agir com honestidade, imparcialidade e lealdade às 
instituições, significa o cumprimento das regras básicas da 
moralidade e da ética na condução da atividade pública. 
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Portanto, quando o agente descumpre, por exemplo, regra 
positiva sem o ‘ânimo de agir’ contra os princípios inerentes 
à Administração Pública ou sem ‘má-fé’, estará cometendo 
um ato irregular, passível de correção. 
Neste caso, independentemente do agir em sentido 
contrário à regra estatuída, não se configura o ânimo de 
realizar a ação anti-jurídica, deixando de comportar o ato 
ímprobo. 
Essa distinção se faz necessária na medida em que o 
agente público, não raro desprovido de dotes intelectuais 
mais acentuados e premido pelos múltiplos problemas do 
dia-a-dia, pratica atos que se analisados pela letra fria da 
lei, configuram a improbidade administrativa. 
Há que se conceder, sem exagero, um certo grau de 
flexibilidade, para que o agente público possa transitar para 
atender às peculiaridades administrativas decorrentes dos 
problemas que lhe são submetidos. 
Assim, o ato de improbidade administrativa estará 
presente, quando na ação ou na omissão, estiver presente 
a desonestidade e a falta de lealdade. (“In” Comentários à 
lei de improbidade administrativa. Rio de Janeiro: Forense, 
2003, p. 109/110.) 
 

Na hipótese, o ferimento da moralidade está caracterizado por 

estar presente a intenção do primeiro requerido de favorecer-se dos 

recursos da AVAMS para beneficiar entidade privada, valendo-se da 

condição de Presidente da Associação. 

Entretanto, em relação ao contratado, RENATO LOPES 

SANTOS DE CARVALHO, não há provas incontestes, como dito, de 

que recebera da Associação e não trabalhara para ela, pairando 

dúvidas sobre se o trabalho realizado para a AVANS era prestado em 

regime de confusão de horários, o que poderia ser considerado 

irregularidade, mas, não, improbidade. 

Fica, portanto, afastado o reconhecimento da improbidade 

fundada no art. 10, incs. II e XIII, da Lei de Improbidade Administrativa 

em face do segundo requerido, RENATO LOPES SANTOS DE 

CARVALHO. 

Quanto ao réu PAULO JOSÉ CARLOS GUEDES, porém, cuja 

condenação por ato de improbidade administrativa é ora ratificada, as 

sanções a ele aplicadas na sentença – que envolvem a multa, a 
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suspensão de direitos políticos e a proibição de contratar com a 

administração pública – revelam-se desproporcionais aos ilícitos 

praticados e aos danos que causaram ao erário. 

De fato, a indenização pecuniária deve ser fixada em valor 

correspondente a um aluguel mensal de um escritório comercial, 

praticado na região da sede da AVANS, no período de um ano, 

aproximadamente, em que foi utilizado o espaço da entidade 

associativa pelo Jornal privado, já que a adoção do critério da 

remuneração de vereador não guarda relação com o dano, ao passo 

que o disposto na parte final do art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 

8.429/92 prevê que a sanção patrimonial deve manter relação com os 

recursos públicos envolvidos.  

Nessa esteira, o valor do aluguel mensal deve ser limitado ao 

teto de sete contribuições mensais de uma Casa Legislativa, conforme 

documento de f. 71 e f. 1099-1100, segundo descreve o Estatuto 

Social, atualizado desde a época do vencimento, por ser esse o capital 

público aplicado à AVANS que a instrução dos autos demonstrou como 

limite, para os fins do art. 1º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92, ”in 

verbis”: 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer 
agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 
de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei.  

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades 
desta lei os atos de improbidade praticados contra o 
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 
incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes 
casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a 
contribuição dos cofres públicos. (Sublinhas deste voto.) 
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Com efeito, a mobilização de capital público em favor dos 

objetivos da entidade de cunho privado tinha por finalidade favorecer o 

trabalho parlamentar na região carente do Norte de Minas. 

O ato ímprobo de favorecimento do Jornal de cunho privado, 

entretanto, representa frustração do cumprimento dos objetivos 

daquele capital público investido, desviando a finalidade da entidade 

em prejuízo do interesse público que as Câmaras Municipais visaram a 

fomentar. 

Por fim, quanto às demais penas aplicadas pela sentença ao 

primeiro requerido, considerado tratar-se de entidade privada e os 

recursos não se revelarem de grande monta, delas decoto a sanção de 

suspensão dos direitos políticos, mantida, contudo, a proibição de 

contratar com o poder público e de receber benefícios e incentivos 

fiscais pelo prazo fixado pela i. Magistrada “a quo”. 

Pelo exposto, dou provimento ao primeiro recurso para julgar 

improcedente o pedido em relação a RENATO LOPES SANTOS DE 

CARVALHO, e dou parcial provimento ao segundo recurso para 

acolher o pedido recursal sucessivo ou subsidiário e rever a sanção 

aplicável ao segundo réu, da qual decoto a suspensão dos direitos 

políticos e fixo a pena pecuniária no valor correspondente a um aluguel 

mensal de um escritório comercial, na região da sede da AVANS, no 

período de um ano – em que foi utilizado o espaço da AVANS pelo 

Jornal privado – no limite de sete contribuições mensais, na forma 

descrita acima, mantida a proibição de contratar com o Poder Público e 

de receber incentivos fiscais pelo prazo fixado na sentença. 

  

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO (PRESIDENTE E 

PRIMEIRA VOGAL):  

De acordo com o Relator. 
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DES. PAULO BALBINO (SEGUNDO VOGAL):  

De acordo com o Relator. 

 

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E 
PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO" 


