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LIVRO VI
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PARTE ESPECIAL (art. 318)

LIVRO I

DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

LIVRO II

DO PROCESSO DE EXECUÇÃO

LIVRO III

DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE
IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

LIVRO COMPLEMENTAR (art. 1.045)

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



NOVEMBRO DE 2016

PARTE GERAL
Da Intervenção de Terceiro

CPC/1973 CPC/2015

DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO:

1. OPOSIÇÃO (arts. 56 a 61);

2. NOMEAÇÃO À AUTORIA (62 a 69);

# a ASSISTÊNCIA (49 a 55) está alocada fora da
Intervenção de Terceiro, no capítulo V ao lado
do Litisconsórcio.

3. DENUNCIAÇÃO DA LIDE (70 a 76);

1. CHAMAMENTO AO PROCESSO 
(77 a 80).

DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO

A OPOSIÇÃO foi transportada para os 
Procedimentos Especiais (682 a 686).

Eliminada – Nova Sistemática (arts. 338 e 339).

1. ASSISTÊNCIA, SIMPLES E LITISCONSORCIAL
(arts. 119 a 124);

2. DENUNCIAÇÃO DA LIDE (125 a 129);

3. CHAMAMENTO AO PROCESSO (130 a 132);

4. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA (133 a 137);

5. AMICUS CURIAE (138).
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

•Conceito: Autor ou réu pedem a citação de terceiro, com sua integração no
processo, de maneira a que, se forem vencidos na ação, possam exercer em face
dele seu direito de regresso.

•Formação de duas lides: principal (já existente) e a outra, secundária (incidente e
eventual), decorrente da denunciação.

•Objeto da lide secundária: ressarcimento, ao que denunciou, dos prejuízos que
poderá vir a sofrer no caso de ser vencido no processo pendente.

•A denunciação da lide promove a ampliação do objeto do processo.

•Exemplo: ação de indenização em que o réu denuncia a lide à companhia
seguradora com a qual mantém contrato, para, se vier a ser condenada, poder
exigir dela o ressarcimento pelos valores que tiver que desembolsar ao autor (até
o limite da cobertura contratada).
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Modificação do termo: obrigatória para admissível.

CPC/1973 CPC/2015

Seção III CAPÍTULO II

Da Denunciação da Lide DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: Art. 125. É admissível a denunciação da lide,

promovida por qualquer das partes:
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Para nós: Último inciso é de extrema importância.

CPC/1973 CPC/2015

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica
a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim
de que esta possa exercer o direito que da evicção
Ihe resulta;

II -ao proprietário ou ao possuidor indireto quando,
por força de obrigação ou direito, em casos como o
do usufrutuário, do credor pignoratício, do
locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a
posse direta da coisa demandada;

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo
do que perder a demanda.

I - ao alienante imediato, no processo relativo à
coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a
fim de que possa exercer os direitos que da evicção
lhe resultam;

(Supressão da hipótese do possuidor acionar o
proprietário ou possuidor indireto. Solução: ação
autônoma).

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo
do que for vencido no processo.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Denunciação não é mais obrigatória pelo texto da lei, com o amplo
cabimento da ação autônoma.

FPPC – Enunciado 120. (art. 125, § 1º, art. 1.072, II) A ausência de
denunciação da lide gera apenas a preclusão do direito de a parte
promovê-la, sendo possível ação autônoma de regresso. (Grupo:
Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros).

CPC/1973 CPC/2015

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma

quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser

promovida ou não for permitida.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Admissibilidade de uma única Denunciação Sucessiva.

Aplica-se ao inciso II? O § 2º fala em cadeia dominial. Há aparente
omissão, lacuna em relação ao seguro. Todavia, pensando no
sistema, está vedada mais de uma denunciação sucessiva também
para o seguro – inciso II.

CPC/1973 CPC/2015

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida

pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia

dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não

podendo o denunciado sucessivo promover nova

denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso

será exercido por ação autônoma.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Breve Histórico do Instituto durante a tramitação:

•Senado: Denunciação em Garantia (art. 314) e
proibição expressa da denunciação sucessiva.

•Câmara: Denunciação da Lide e possibilidade de
denunciação sucessiva - § 2º do art. 125.

(Emenda 76 do Deputado Paes Landim e de autoria do
GNT de CPC)

•Senado: proibição da sucessividade da denunciação.
Após, por provocação do GNT de CPC e com o apoio
da CNSeg, foi restabelecido o regime de uma
denunciação sucessiva da lide.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Interpretação Literal.

Exemplo clássico:

Vítima x Causador do Dano

Denunciação da Lide à Seguradora

Seguradora denuncia o Ressegurador

Neste exemplo, a Seguradora poderá promover, também, a denunciação contra
mais de um ressegurador (painel) ou a outro responsável, ou seja, poderia ela
promover a denominada denunciação “coletiva”?
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Resposta: Depende.

Não: Analisando o sistema do NCPC/2015, a denunciação apresenta
um viés restritivo. Por isso, não é possível a denunciação coletiva.
Assim, a seguradora deverá escolher um dos players (Ressegurador
ou o Cossegurador ou outro responsável), que por sua vez, não
poderá promover nenhuma outra denunciação.

Sim: É possível defender que, por ausência de vedação expressa à
denunciação coletiva, o NCPC admite a sua utilização, facilitando o
acesso à justiça. Problema: E a celeridade processual? Questão da
citação / intimação para audiência, etc.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Outro exemplo:

Vítima x Causador do Dano (Concessionária de Serviço
Público)

Denunciação da Lide à Prestadora de Serviço

Prestadora de Serviço denuncia a Seguradora

Acabou: a Seguradora não poderá promover nova

denunciação.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE
A denunciação deverá ser formulada na própria petição inicial ou na
contestação, e não em peça apartada. Ultrapassado este momento, não é
mais possível utilizar a denunciação.

Admitida a denunciação, deverá o juiz determinar que isso seja anotado na
distribuição (art. 286, parágrafo único).

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo
será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou
subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) meses.

CPC/1973 CPC/2015

Art. 71. A citação do denunciado será requerida, juntamente

com a do réu, se o denunciante for o autor; e, no prazo para

contestar, se o denunciante for o réu.

Art. 126. A citação do denunciado será requerida na

petição inicial, se o denunciante for autor, ou na

contestação, se o denunciante for réu, devendo ser

realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Não há suspensão na denunciação, de forma expressa. Na
prática, deverá haver.

CPC/1973 CPC/2015

Art. 72. Ordenada a citação, ficará suspenso o processo.

§ 1º - A citação do alienante, do proprietário, do

possuidor indireto ou do responsável pela indenização

far-se-á:

a) quando residir na mesma comarca, dentro de 10 (dez)

dias;

b) quando residir em outra comarca, ou em lugar incerto,

dentro de 30 (trinta) dias.

§ 2º Não se procedendo à citação no prazo marcado, a

ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante.

Art. 73. Para os fins do disposto no art. 70, o denunciado,

por sua vez, intimará do litígio o alienante, o proprietário,

o possuidor indireto ou o responsável pela indenização e,

assim, sucessivamente, observando-se, quanto aos

prazos, o disposto no artigo antecedente.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Se quiser, o denunciado poderá figurar no polo ativo, ao lado do
denunciante. Assim, inicialmente teríamos apenas um autor e, com a
denunciação, haveria um litisconsórcio ativo. Nesse caso, poderá o
denunciado aditar a petição inicial.

Se não quiser, pode optar por não se transformar em litisconsorte ativo. Na
hipótese, sofrerá as consequências da lide secundária.

Em qualquer dos casos, poderá contestar a denunciação.

CPC/1973 CPC/2015

Art. 74. Feita a denunciação pelo autor, o

denunciado, comparecendo, assumirá a

posição de litisconsorte do denunciante e

poderá aditar a petição inicial, procedendo-

se em seguida à citação do réu.

Art. 127. Feita a denunciação pelo autor, o
denunciado poderá assumir a posição de
litisconsorte do denunciante e acrescentar
novos argumentos à petição inicial,
procedendo-se em seguida à citação do réu.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Importante inovação: cumprimento da sentença. 
CPC/1973 CPC/2015

Art. 75. Feita a denunciação pelo réu: Art. 128. Feita a denunciação pelo réu:

I - se o denunciado a aceitar e contestar o
pedido, o processo prosseguirá entre o autor,
de um lado, e de outro, como litisconsortes, o
denunciante e o denunciado;

II - se o denunciado for revel, ou comparecer
apenas para negar a qualidade que Ihe foi
atribuída, cumprirá ao denunciante prosseguir
na defesa até final;

III - se o denunciado confessar os fatos
alegados pelo autor, poderá o denunciante
prosseguir na defesa.

I – se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo
prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e
denunciado;

II – se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com
sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo
sua atuação à ação regressiva; (o legislador deixa claro que o réu pode focar

todas as suas forças no denunciado revel).

III – se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação
principal, o denunciante poderá prosseguir em sua defesa ou, aderindo a tal
reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso;

Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se
for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o
denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

2 aspectos:

•Possibilidade de acionar direto o denunciado;

•Possibilidade de ingressar com litisconsorte passivo e exigir o
cumprimento do denunciado (solidariedade sui generis).

FPPC – Enunciado 121. (art. 125, II, art. 128, par. ún.) O
cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado é
admissível em qualquer hipótese de denunciação da lide
fundada no inciso II do art. 125. (Grupo: Litisconsórcio e
Intervenção de Terceiros).
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Honorários

CPC/1973 CPC/2015

Art. 76. A sentença, que julgar procedente a ação,

declarará, conforme o caso, o direito do evicto, ou a

responsabilidade por perdas e danos, valendo como

título executivo.

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação

principal, o juiz passará ao julgamento da

denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a
ação de denunciação não terá o seu pedido
examinado, sem prejuízo da condenação do
denunciante ao pagamento das verbas de
sucumbência em favor do denunciado.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Art. 129, parágrafo único: coloca de forma expressa na lei (o
que já está pacificado na jurisprudência) a possibilidade de
pagar honorários ao denunciado.

É positivo, mas na prática, a seguradora já não vai atrás em
razão da parceria comercial.

FPPC – Enunciado 122. (art. 129) Vencido o denunciante na
ação principal e não tendo havido resistência à denunciação da
lide, não cabe a condenação do denunciado nas verbas de
sucumbência. (Grupo: Litisconsórcio e Intervenção de
Terceiros).
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Denunciação Per Saltum?

Possibilidade de acionar diretamente o efetivo responsável pelo dano, ainda que
não seja aquele que tenha relação jurídica com o denunciante.

Exemplo:

Proprietária do Equipamento (seguro de equipamentos) x Locatária do
Equipamento / Corretora / Seguradora

Seguradora: Denunciação à Resseguradora, à Tomadora dos Serviços e à
própria Locatária.

E agora, NCPC? Não pode, por falta de previsão expressa (o que já ocorria no
CPC/73). A diferença é que antes estava em vigor o artigo 456, do CC,
admitindo-se a denunciação per saltum. Agora, referido dispositivo foi
revogado (vide art. 1.072, II).

Solução: Ação autônoma de regresso.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Momento da Arguição: petição inicial (autor); defesa (réu);

Momento da Apreciação pelo juiz: ao receber a peça;

Citação: nova audiência (poderá ter havido uma primeira audiência, o réu
apresentou a defesa e requereu a denunciação. Na sequência, o denunciado
é citado e terá nova audiência, sendo que o prazo para a apresentação da
defesa será contado a partir da audiência).

• Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos
essenciais e não for o caso de improcedência liminar do
pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de
mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de
antecedência
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

§ 4o A audiência não será realizada:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composição consensual;

II - quando não se admitir a autocomposição.

§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na
autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada
com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da
audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes.

A realização da audiência é ato bilateral, ou seja, os dois (autor e réu) devem se
manifestar negativamente. Se o autor colocou que não quer audiência na inicial,
mas o réu ficou quieto na defesa, terá audiência. O autor deverá comparecer
sob pena de pagar multa. Problema estrutural da realização das audiências.

• Questão do prazo em dia útil e questão do ingresso espontâneo.
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Contestação

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de
conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo,
não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação
ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art.
334, § 4o, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação,
nos demais casos.

§ 1o No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, §
6o, o termo inicial previsto no inciso II será, para cada um dos réus, a data
de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência.

§ 2o Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso II, havendo
litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda
não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão
que homologar a desistência.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Deferimento ou indeferimento: como regra, ocorre em uma decisão
interlocutória.

Recurso cabível: Agravo de Instrumento

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

(...)
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

• Problema: Regime das preclusões

• Matéria de ordem pública (legitimidade na exclusão do
litisconsorte).

• Nulidade: art. 278.

• MS?
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DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Direito Intertemporal

• Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1
(um) ano da data de sua publicação oficial.

• Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições
se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando
revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Vigência do NCPC: 18/03/2016

Processos Pendentes: como aplicar? O que vale é a citação? Se o juiz já
despachou e a citação está para ser recebida, será pelo CPC/73. Decisões, o
que vale é a publicação ou a data em que foi proferida?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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INGRESSO DO RESSEGURADOR 
E DO COSSEGURADOR NA LIDE

Para refletir: Principais Impactos do Ingresso do Ressegurador e do
Cossegurador na Lide.

RESSEGURADOR

Limitação (denunciação sucessiva);

Honorários;

Não é tão comum a denunciação (previsão de arbitragem, que deve ser

arguida em preliminar);

Questão da responsabilidade (casos de insolvência – art. 14 da Lei

Complementar 126/07);

Denunciação realizada por comum acordo (seguradora e ressegurador),

observando, sempre, o limite do percentual do risco a que se obrigou.
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INGRESSO DO RESSEGURADOR 
E DO COSSEGURADOR NA LIDE

COSSEGURADOR

Cabe ao terceiro prejudicado propor ação direta em face da seguradora
líder, que, dificilmente, promove a denunciação da lide aos demais
cosseguradores.

Comumente, o que ocorre é, na hipótese de eventual acordo, os demais
cosseguradores figuram como terceiros intervenientes.

A questão depende até mesmo da existência ou não de um acordo de
cosseguro.

Ainda, podemos estar diante da hipótese não de denunciação ao
cossegurador, mas sim da arguição de ilegitimidade passiva para parte do
pedido (relacionado ao percentual do risco assumido).
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INGRESSO DO RESSEGURADOR 
E DO COSSEGURADOR NA LIDE

Possibilidade de intervenção do ressegurador e do cossegurador na
condição de assistentes?

Tanto o ressegurador quanto o cossegurador possuem interesse
jurídico próprio no resultado da lide.

Segundo CASSIO SCARPINELLA BUENO: “O art. 119 trata do
pressuposto fático que autoriza a intervenção do terceiro como
assistente (simples ou litisconsorcial). Trata-se de previsão
genérica, a mais genérica entre todas as modalidades de
intervenção de terceiro, porque, diferentemente das demais, não se
preocupa em peculiarizar nenhuma situação de direito material
para justificar a intervenção. O ingresso do assistente dá-se desde
que o assistente seja “juridicamente interessado em que a sentença
seja favorável” a uma das partes do processo (o assistido).”
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NOMEAÇÃO À AUTORIA

•Eliminação do Instituto e Inserção de Nova Sistemática –
Matéria de Defesa na Contestação;

• A nomeação à autoria é a correção do polo passivo da
demanda, pois o autor ajuizou a ação contra a pessoa
errada;

• Agora, o terceiro não pode mais recusar. Será réu.
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•Arts. 338 e 339;

•Réu alega ser ilegítimo na contestação / Autor terá prazo de 15 dias para substituição
do réu (alteração da petição inicial);

• Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao
procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da
causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º (critério equitativo);

•Réu alega ser ilegítimo na contestação / Réu deverá (quando tiver conhecimento)
indicar o sujeito passivo sob pena de arcar com as despesas processuais e de
indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

•Qual é a extensão da indenização? Dever de cooperação x teoria do abuso de direito.

•Se o autor aceitar a indicação, em 15 dias, a petição inicial será alterada ou para
substituição ou para inclusão como litisconsorte passivo, do sujeito indicado pelo reú.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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CHAMAMENTO AO PROCESSO

“Solidariedade”

• Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo
réu:

• I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

• II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns
deles;

• III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de
um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
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CHAMAMENTO AO PROCESSO

• CDC: art. 88 – vedação da denunciação da lide (é bem verdade
que o artigo está relacionado ao art. 13, que trata da
responsabilidade do comerciante quando não for possível
identificar o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador ,
entre outras hipóteses).

• A doutrina interpreta a vedação ao referido artigo de forma ampla.

• Isso gera um problema: discussão acerca da vedação da
denunciação da lide nas demandas regidas pelo CDC, inclusive as
de natureza securitária.
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CHAMAMENTO AO PROCESSO

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e
serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão
observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá
chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório
pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que
julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do
Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico
será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade,
facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização
diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto
de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm
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CHAMAMENTO AO PROCESSO

• Art. 80 CPC/73, atual Art. 132 CPC/15 com algumas alterações
redacionais apenas.

• CPC/73. Art. 80. A sentença, que julgar procedente a ação, condenando
os devedores, valerá como título executivo, em favor do que satisfizer a
dívida, para exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou de cada um
dos co-devedores a sua quota, na proporção que Ihes tocar.

• CPC/2015. Art. 132. A sentença de procedência valerá como título
executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa
exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos
codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.
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CHAMAMENTO AO PROCESSO

• Na prática, o CDC criou uma responsabilidade solidária entre a
seguradora e o seu segurado, para beneficiar o consumidor – autor.
Todavia, não se trata de chamamento ao processo e o melhor instituto é a
denunciação da lide, tanto que essa acaba existindo mesmo nos casos
envolvendo consumidores – segurados.

• Problemas: inúmeras discussões; PL de seguros; ação direta,
responsabilidade / pagamento direto.
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CHAMAMENTO AO PROCESSO

Para refletir:

Súmula 529 STJ (18/05/2015)

No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o
ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e
exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do
dano.

Súmula 537 STJ ( 15/06/2015)

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se
aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser
condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao
pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados
na apólice.
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

• Novidade: procedimento não estava previsto no CPC/73 (falta
de consenso doutrinário: incidente x ação autônoma);

•Prova da desconsideração (direito material);

•Necessidade de iniciativa da parte (cabe à parte ou ao MP,
impossibilidade de o juiz decidir de ofício);

•Hipóteses: art. 50 CC, art. 28 CDC e outras legislações esparsas
(tributário, ambiental, etc.);
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

CC

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica.
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

CDC

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando,
em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por
má administração.

§ 1° (Vetado).

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas,
são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes deste código.

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.



NOVEMBRO DE 2016

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

-Incêndio Shopping Osasco (Resp: 279.273, Ministra NANCY
ANDRIGHI, 3ª TU, D. J.E. 29/03/2004).

- 1996: explosão por acúmulo de gás em espaço livre entre o piso e o solo,
acarretando a danificação de mais de 40 lojas e locais de circulação, resultando em
40 mortos e mais de 300 feridos.

-MP propôs ACP contra uma empresa administradora do Shopping, objetivando
reparação de danos. O pedido foi procedente em primeira instância e, em segunda
instância, houve modificação para afastar a responsabilização das pessoas físicas de
forma solidária, impondo a subsidiariedade.

-Incidência do CDC e RC objetiva.

-Desconsideração pela mera impossibilidade de pagar? (inúmeras discussões no
âmbito de direito material).
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

“A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não
pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para
o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência,
ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera
prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.”

(...)

- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada
na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse
dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não
conhecidos.”
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

-MINISTRO ARI PARGENDLER : exclusão dos sócios;

-MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO: exclusão dos
sócios;

-MINISTRA NANCY ANDRIGHI: afastou por uma questão processual,
mas constou no voto a prevalência da teoria menor;

-MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO: entendeu pela autonomia
do art. 28, § 5º, mas não conheceu do recurso;

-MINISTRO CASTRO FILHO: reconheceu a desconsideração, mas não
conheceu do recurso.
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

•Desconsideração inversa;

•Possibilidade de requerimento do pleito de desconsideração na petição
inicial;

•Suspensão do processo.

•Recurso cabível da decisão que resolver o incidente: AI.
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

• Possibilidade de prazo em dobro?

•Marco inicial para caracterização da fraude à execução em razão da alienação
ou oneração de bens por parte do sócio ou administrador atingido pela
desconsideração da personalidade jurídica?

•Art. 792: trata das hipóteses de fraude à execução (proteção do 3º de boa-fé).

•Regra geral: bens sujeitos a registro (imóveis e veículos) - após averbação da
constrição judicial; bens não sujeitos a registro (bens móveis em geral), não
haverá fraude se o terceiro adquirente provar que levantou certidões de
distribuidores forenses em nome do devedor alienante, as quais revelaram que
não pendiam contra ele processos capazes de reduzi-lo à insolvência.
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 792:

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução
verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de
bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

•Simples citação ou averbação?
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

•Solução sugerida pelo Professor Heitor Sica:

- cláusula geral de boa-fé (art. 5º do CPC de 2015), de modo que se o
adquirente tomou as cautelas ordinárias devidas, não poderá ser atingido pela
decretação de fraude à execução ocorrida em relação ao sócio de empresa cuja
personalidade foi desconsiderada.

“Apesar de o marco inicial para reconhecimento da fraude ocorrer com a citação
da sociedade, não parece razoável aceitar possa o autor da demanda proceder às
averbações junto ao registro do patrimônio dos sócios. A pendência do processo
tratada pelos incisos I e II do artigo 792 deve ser aquele destinado à extensão da
responsabilidade aos sócios, que depende da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Não se mostra adequado, portanto,
dizer que a averbação pretendida seja da demanda principal, movida contra a

sociedade.”
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

E continua:

“O caso mais grave reside na hipótese de bens não sujeitos a registro.
Mesmo após muito tempo, a esse terceiro recairá o ônus de demonstrar
que o negócio realizado com o sócio foi de boa-fé e que não se poderia
prever, àquela altura, que futura desconsideração fosse afetar a higidez da
relação. Acreditamos, assim, ser necessário proteger do terceiro de boa-fé
em face do mero risco de desconsideração”.

“De todo modo, conviria que em contratos (públicos e privados) de compra
e venda de bens, os adquirentes insiram cláusula pela qual o alienante
afirma, sob as penas legais, não ser atual ou anteriormente sócio ou
administrador de empresa que responde a processo judicial ou, ao menos,
que a empresa possui patrimônio suficiente para adimplemento. ”

Fonte: valor econômico, dia 09/11/2016.
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AMICUS CURIAE

•Passou a integrar uma das formas de intervenção de terceiro –
art. 138;

•Amigo da corte (pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
especializada) que defende interesse institucional em
determinada questão que possa afetar a sociedade;

•Interesse institucional x interesse próprio.

•Requisitos: - relevância da matéria;

- Especificidades do tema objeto da controvérsia;

- repercussão social da controvérsia.
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AMICUS CURIAE

•Ingresso pode se dar de ofício ou a requerimento das partes
(relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da
demanda ou a repercussão social da controvérsia);

•Já estava previsto em algumas legislações esparsas;

•Não é parte, mas espécie de auxiliar em torno dos interesses
debatidos na lide.

•Decisão irrecorrível / AI?
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AMICUS CURIAE

•Poderes? Cabe ao juiz. Problemas em relação a isso?

•Cabe recurso da decisão que definir os poderes?
Interpretação: AI, razões de apelação ou MS (critério da
utilidade)?
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Assistência

• Disposições Comuns;

•Assistência Simples;

•Assistência Litisconsorcial.
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Assistência - Disposições Comuns

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas
poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e
em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no
estado em que se encontre.

Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido
do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse
jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do
processo.
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Assistência Simples

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal,
exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais
que o assistido.

•Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o
assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.

Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça
a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se
funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.

Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o
assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da
decisão, salvo se alegar e provar que:

I - pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos
do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na
sentença;

II - desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o
assistido, por dolo ou culpa, não se valeu.



NOVEMBRO DE 2016

Assistência Litisconsorcial

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente
sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o
adversário do assistido.
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Outras Formas 

• Oposição (arts. 56 a 61 do CPC/73) passou para a parte dos
Procedimentos Especiais (artigos 682 a 686), ao lado dos
Embargos de Terceiro (artigos 674 a 681).

Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito
sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a
sentença, oferecer oposição contra ambos.

• Natureza jurídica de ação (ampla discussão doutrinária que
motivou o legislador a realocar o instituto).
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