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Informativo STJ 662 

 

CASO #1 

Em face da magnitude econômica, social e ambiental do caso concreto, é possível a 

fixação do juízo do local do fato para o julgamento de ação popular que concorre com 

diversas outras ações individuais, populares e civis públicas decorrentes do mesmo 

dano ambiental. CC 164.362-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 12/06/2019, DJe 19/12/2019. 

 

PRECEDENTE 

Assim, tem-se por desarrazoado determinar-se como foro competente para julgamento da 

ação popular, na presente hipótese, o do local em que se consumou o ato, ou seja, o de 

Brasília.  Isso porque tal entendimento dificultaria a atuação do autor, que tem domicílio 

no Rio de Janeiro. (CC 47.950/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 11/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 252) 

 

 

Cinge-se a controvérsia em definir a competência para o julgamento de ação popular 

proposta contra a União, o Distrito Federal, o Estado de Minas Gerais e a Vale S.A em 

decorrência do desastre de Brumadinho.  

Ao instituir a ação popular, o legislador constituinte buscou privilegiar o exercício da 

fiscalização e da própria democracia pelo cidadão. Disso não decorre, contudo, que as 

ações populares devam ser sempre distribuídas no foro mais conveniente a ele, no 

caso, o de seu domicílio. 

Na hipótese, contudo, a ação popular estará competindo e concorrendo com várias 

outras ações populares e ações civis públicas, bem como com centenas de ações 
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individuais, razão pela qual, em se tratando de competência concorrente, deve ser 

eleito o foro do local do fato.  

As peculiaridades que a distinguem dos casos anteriormente enfrentados pelo STJ 

impõem adoção de solução mais consentânea com a imprescindibilidade de se evitar 

tumulto processual em demanda de tamanha magnitude social, econômica e 

ambiental. 

Assim, a solução encontrada é de distinguishing à luz de peculiaridades do caso 

concreto e não de revogação do entendimento do STJ sobre a competência para a ação 

popular, que deverá ser aplicada quando a ação popular for isolada. 

 

CASO #2 

Ação Civil de perda de cargo de Promotor de Justiça cuja causa de pedir não esteja 

vinculada a ilícito capitulado na Lei n. 8.429/1992 deve ser julgada pelo Tribunal de 

Justiça. REsp 1.737.900-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, por 

unanimidade, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019. 

 

PRECEDENTES 

Não há foro privilegiado nas ações de improbidade. 

 

No entanto, há de se fazer um distinguishing do caso concreto em relação ao 

posicionamento sedimentado no STJ e no STF acerca da competência do juízo 

monocrático para o processamento e julgamento das Ações Civis Públicas por ato de 

improbidade administrativa, afastando o "foro privilegiado ou especial" das 

autoridades envolvidas. É que a causa de pedir da ação ora apreciada não está 

vinculada a ilícito capitulado na Lei n. 8.429/1992, que disciplina as sanções aplicáveis 

aos atos de improbidade administrativa, mas a infração disciplinar atribuível a 

Promotor de Justiça no exercício da função pública, estando este atualmente em 

disponibilidade. Ademais, o STJ possui precedente no sentido de que "a Ação Civil 

com foro especial não se confunde com a ação civil pública de improbidade 

administrativa, regida pela Lei n. 8.429/1992, que não prevê tal prerrogativa".  Nessa 

linha: REsp 1.627.076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

14/8/2018; REsp 1.737.906/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJ 24/8/2018.  

Conclui-se, portanto, que a competência para processar e julgar a ação de perda de 

cargo de promotor de justiça é do Tribunal de Justiça local. 

 

CASO #3 

É ilegal a decisão judicial que determina a penhora de valores de instituição 

financeira, no âmbito de processo do qual não era parte, mas funcionou como auxiliar 

da justiça. RMS 49.265-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019 

 



 
 

INTEIRO TEOR 

(Banco Itaú) ... na qualidade de auxiliar do juízo, que efetuasse o bloqueio dos valores 

depositados nas contas da Fermix S/A, o que de fato ocorreu, com a constrição de R$ 

1.036.917,69. Ao fim do processo falimentar, entretanto, ficou evidente a suficiência do 

patrimônio da falida para o pagamento de seus credores, de modo que foi determinada, 

pelo Juízo da 3ª Vara Cível, a liberação dos valores bloqueados nas contas da Fermix 

S/A. Em resposta a essa ordem de liberação, o ora impetrante informou que o dinheiro 

não existia mais, uma vez que fora retirado por determinação de outros juízos, perante os 

quais tramitavam contra a Fermix S/A... 

 

A instituição financeira, ao atender ordem judicial de penhora online ou bloqueio de 

contas, desempenha mera atividade auxiliar à administração da Justiça. Não exerce 

autoridade alguma sobre as partes, tampouco se sujeita a elas, também não tem 

faculdades nem se sujeita a ônus.  

Desse modo, não pode sofrer condenação ao fundamento de não ter impugnado 

oportunamente a decisão que determinou a liberação dos valores em favor da 

interessada.  

Por outra via, ainda que sujeitos processuais secundários, não estão os auxiliares 

imunes à responsabilização civil, administrativa ou penal, por danos decorrentes de 

omissões, retardamentos ou condutas culposas ou dolosas, devendo observância ao 

art. 14 do CPC/1973 (cuja essência é mantida no art. 77 do CPC/2015). A relação juiz-

auxiliar deve ser compreendida sob a perspectiva do regime administrativo, o qual 

não resulta em sanção condenatória definitiva sem que sejam observadas as garantias 

fundamentais ao contraditório e à ampla defesa.  

Assim, a eventual responsabilização, por conduta dolosa ou culposa, que não se refira 

a afronta direta do art. 14 do CPC/1973, não pode resultar na condenação do auxiliar 

em obrigação de pagar, por manifesta inobservância ao contraditório. 

 

CASO #4 

O Ministério Público Federal possui legitimidade para propor ação civil pública a fim 

de debater a cobrança de encargos bancários supostamente abusivos praticados por 

instituições financeiras privadas. REsp 1.573.723-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019. 

 

A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade do Ministério Público para 

propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de encargos bancários 

supostamente abusivos, por se tratar de tutela de interesses individuais homogêneos  

de consumidores/usuários do serviço bancário (art. 81, III, da Lei n. 8.078/1990). Por 

sua vez, o Ministério Público Federal terá legitimidade para o ajuizamento de ações 

civis públicas sempre que ficar evidenciado o envolvimento de interesses nitidamente 

federais,... 



 
 

Nos termos do art. 21, VIII, da Constituição Federal, compete à União "administrar 

as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, 

especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de 

previdência privada". 

 

CASO #5 

Em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a 

aplicação da técnica de julgamento ampliado somente ocorrerá se os embargos de 

declaração forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de 

primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito. REsp 1.841.584-SP, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 

10/12/2019, DJe 13/12/2019. 

 

Art. 942. § 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao 

julgamento não unânime proferido em: 

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o 

mérito. 

 

Levados os embargos de declaração a julgamento, estes foram inicialmente rejeitados, 

por maioria, sendo que o voto vencido preconizava o seu acolhimento com a anulação 

do julgamento do agravo de instrumento para que outro fosse realizado com a devida 

observância ao disposto no art. 942, § 3º, II, do CPC/2015. Nota-se, portanto, que, 

além de os aclaratórios terem sido rejeitados, o voto vencido proferido nos embargos 

não era apto a modificar o julgamento do agravo de instrumento em seu mérito.  

O sucesso da tese ali defendida ensejaria apenas a anulação do julgamento para que 

outro fosse realizado, sem nenhuma alteração no conteúdo meritório da decisão 

atacada. Nesse contexto, indevida a ampliação do julgamento operada pela Corte 

local. 

 

CASO #6 

O procedimento de distinção (distinguishing) previsto no art. 1.037, §§ 9º e 13, do 

CPC/2015, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - 

IRDR. REsp 1.846.109-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019. 

 

Não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento 

assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente 

de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados 

após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da 

ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida 



 
 

ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, 

economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. Considerando que 

a decisão interlocutória que resolve o pedido de distinção em relação a matéria 

submetida ao rito dos recursos repetitivos é impugnável imediatamente por agravo de 

instrumento (art. 1.037, § 13, I, do CPC/2015), é igualmente cabível o referido recurso 

contra a decisão interlocutória que resolve o pedido de distinção em relação a matéria 

objeto de IRDR.  

Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9º a 

13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa 

finalidade, dividido em cinco etapas: 

 

(i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a 

distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento 

repetitivo, endereçada ao juiz em 1º grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que 

a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão 

interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em 

face da decisão que resolve o requerimento. 

 

 

 


