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Denunciação da lide 

- A denunciação da lide não é obrigatória. Se a parte não denunciar a lide, 
somente poderá exercer de forma autônoma seu eventual direito de regresso.  

 
- Depreende-se esta regra da leitura do texto da lei:  
 
CPC, art. 125, § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando 

a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for 
permitida. 

 
Posição processual do denunciado:  
 
 



Denunciação da lide 

- Em relação ao denunciante, o denunciado é réu da demanda incidental. 
Porém, é muito discutida na doutrina a posição do denunciado em face do 
adversário do denunciante.  

 
- O CPC o trata como litisconsorte do denunciante (arts. 127 e 128, I, CPC).  
 
- Cândido Dinamarco identifica o denunciado como assistente litisconsorcial do 

denunciante (o que, para Fredie Didier Jr., acaba dando na mesma, já que o 
assistente litisconsorcial é um litisconsorte unitário ulterior).  



Denunciação da lide 

- Para Nelson Nery Jr., o denunciado tem os mesmos poderes do assistente 
simples, vez que não tem relação alguma como o adversário do denunciante, 
assim como o assistente simples não tem relação com o adversário do 
assistido.  

 
- Para Fredie Didier Jr. o denunciado atuará na demanda principal como 

legitimado extraordinário do denunciante, defendendo os interesses deste 
contra o seu adversário.  

 
Hipóteses de denunciação da lide:  



Denunciação da lide 

Denunciação da lide em caso de evicção: 
 
CPC, art. 125.  É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das 

partes: 
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; 

 
Esta hipótese se aplica aquele que vem a perder em ação própria o domínio, a 

posse ou o uso da coisa adquirida a título oneroso.  
 
Sobre as garantias da evicção, determina o Código Civil: 
  



Denunciação da lide 

CC, art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da 
restituição integral do preço ou das quantias que pagou: 
I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; 
II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente 
resultarem da evicção; 
III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. 
Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, 
na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de 
evicção parcial. 



Denunciação da lide 

CC, art. 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada 
esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. 
 
CC, art. 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a 
evicção, serão pagas pelo alienante. 
 
Denunciação da lide com base no art. 125, II, CPC:  
 
CPC, art. 125.  É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das 
partes: 
 
 


