
 

 

PRIMEIRA TURMA 

Processo 

AREsp 1.402.806-TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do 

TRF da 5ª Região), Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021. 

Ramo do Direito DIREITO ADMINISTRATIVO 

• Tema Ação de improbidade administrativa. Responsabilização de particular 

que f igura isoladamente no polo passivo da demanda. Jurisprudência pacíf ica do 

STJ pela impossibilidade. Agente público acionado pelos mesmos fatos em 

demanda conexa. Distinção detectada. Viabilidade. 

DESTAQUE 

É viável o prosseguimento de ação de improbidade administrativa 

exclusivamente contra particular quando há pretensão de responsabilizar 

agentes públicos pelos mesmos fatos em outra demanda conexa. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Primeiramente, destaque-se que não se está a discutir a já conhecida 

e reverenciada compreensão desta Corte Superior de que é inviável o manejo 

da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a 

concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. 

No caso, houve o ajuizamento de duas ações de improbidade, uma 

pelo Ministério Público Federal, outra pelo DNIT. Os agentes públicos envolvidos 

na idêntica trama factual narrada nas duas demandas foram excluídos da ação 

ajuizada pelo Parquet, que é a ora analisada, restando nesta apenas o particular 

acionado. 

Em sua fundamentação, a Corte Regional aduziu que, "com o 

reconhecimento da litispendência e a extinção do feito originário contra os 

agentes públicos, a ação de improbidade foi mantida somente contra o 

particular, o que não pode ser admitido. Com efeito, inexistindo agentes públicos 

no polo passivo da ação de improbidade administrativa, destinatários do preceito 

legal que enumera os atos tidos como ímprobos, não há como prosperar a ação 



originária em que pretende o agravado a condenação do agravante pela prática 

de ato de improbidade administrativa". 

O Tribunal Regional asseverou, portanto, que, muito embora houvesse 

ação conexa promovida contra os Agentes Públicos, a demanda apreciada 

contaria apenas com o particular no polo passivo, o que não poderia ser admitido 

em ações de improbidade. 

Essa conclusão é dissonante de ilustrativos desta Corte Superior de 

que não é o caso de aplicar a jurisprudência do STJ, segundo a qual os 

particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que f igure 

no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado, pois houve 

a devida pretensão de responsabilizar os agentes públicos em outra demanda 

conexa (REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

17.12.2018). 

 

https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&li
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