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Informativo STJ 664 

 

CASO #1 

A ação de despejo não exige a formação de litisconsórcio ativo necessário. REsp 

1.737.476-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado 

em 04/02/2020, DJe 06/02/2020. 

 

... quando há diversos locatários para um mesmo imóvel, este STJ entendeu pela 

existência de litisconsórcio passivo necessário, devendo haver a citação de todos os 

locatários para o devido processamento da ação. 

Por outro lado, parece não subsistir os motivos que conduzam à necessidade de 

formação de litisconsórcio ativo necessário, quando da multiplicidade de locadores.  

Isso porque, em primeiro lugar, não há que se mencionar o intuito protetivo do 

instituto com relação aos proprietários do imóvel, que certamente prescindem dessa 

garantia.  

Ademais, o art. 114 do CPC/2015 afirma a regra geral quanto à formação do 

litisconsórcio, a qual fica restrita à necessidade de citação de todos para a eficácia da 

sentença. 

No entanto, tratando-se de condomínio, deve-se aplicar à hipótese a regra insculpida 

no art. 1.314 do CC/2002, segundo a qual "cada condômino pode usar da coisa 

conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a 

indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte 

ideal, ou gravá-la" e, assim, permitir que um dos condôminos colocadores exerça a 

prerrogativa de encerrar o contrato de locação. 

 

CASO #2 

Em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, não é admissível que 

a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de 

insuficiência de recursos de seu representante legal. REsp 1.807.216-SP, Rel. Min. 
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Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 04/02/2020, DJe 

06/02/2020. 

 

O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e 

personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os 

pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que 

os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por 

pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 

 

CASO #3 

O requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos 

termos do que dispõe o art. 782, § 3º, do CPC/2015, não depende da comprovação de 

prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. 

REsp 1.835.778-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020. 

 

Art. 782, § 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes. 

 

Ocorre que, conquanto o magistrado não esteja obrigado a deferir a medida executiva 

prevista no referido dispositivo, não se revela legítimo o fundamento adotado pelas 

instâncias ordinárias no caso ora em julgamento, no sentido de que "o acionamento 

do aparato judiciário somente se justifica se o credor não conseguir obter 

administrativamente a averbação da existência da ação nos referidos cadastros". 

 

... além de o Tribunal de origem ter criado um requisito não previsto em lei para a 

adoção da medida executiva de negativação do nome do devedor, tal entendimento 

está na contramão de toda a sistemática trazida com o novo Código de Processo Civil, 

em que se busca a máxima efetividade da tutela jurisdicional prestada, conforme já 

destacado. ... destaque-se que não se olvida que nada impede que o credor requeira 

extrajudicialmente a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.  

Todavia, também não há qualquer óbice para que esse requerimento seja feito 

diretamente pela via judicial, no bojo da execução, como possibilita expressamente o 

art. 782, § 3º, do CPC/2015. 

 

 

 


