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Informativo STJ 649 

 

SÚMULA N. 634 

Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade 

Administrativa para o agente público. 

Primeira Seção, julgado em 12/06/2019, DJe 17/06/2019. 

 

Em se tratando de ato de improbidade administrativa praticado por particular, 

juntamente com servidores públicos, o marco inicial do prazo prescricional 

quinquenal para a aplicação das penalidades corresponderá à data de desligamento 

dos agentes públicos. (STJ, AgInt no REsp 1528837/SP, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017). 

 

O prazo prescricional, na ação de improbidade administrativa ajuizada contra agente 

público, é de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia após o fim do exercício no cargo. 

A mesma regra deve ser estendida aos particulares litisconsortes passivos. 

Precedentes. (STJ, REsp 1374373/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). 

 

 

CASO ÚNICO 

O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória 

posteriormente revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de 

mérito, sempre que possível, deverá ser liquidado nos próprios autos. 3ª Turma, REsp 

1.770.124-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, 

julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019. 
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Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo 

prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: 

I - a sentença lhe for desfavorável; 

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido 

concedida, sempre que possível. 

 

Vale destacar que essa responsabilidade prevista no art. 302 do CPC/2015 é objetiva, 

bastando que o prejudicado comprove o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo 

ocorrido. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos 

com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege 

da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito sendo 

dispensável, portanto pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo 

valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida. 

Dessa forma, não há que se falar em ausência de título executivo judicial apto a 

permitir o cumprimento de sentença, pois o comando a ser executado é a própria 

decisão que antecipou a tutela, juntamente com a sentença de extinção do feito sem 

resolução de mérito que a revogou, sendo, portanto, perfeitamente possível extrair não 

só a obrigação de indenizar o dano causado à parte ré (an debeatur), nos termos dos 

dispositivos legais analisados (CPC/2015, arts. 302 e 309), como também os próprios 

valores despendidos com o cumprimento da tutela provisória deferida (quantum 

debeatur). 

 

 

 


