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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: 
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II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 

 

Existem duas concepções doutrinárias acerca da interpretação do art. 125, II, CPC:  

 

1ª) Concepção restritiva: para Vicente Greco Filho “não é permitida, na 

denunciação, a intromissão de fundamento jurídico novo, ausente na 

demanda originária, que não seja responsabilidade direta, decorrente da lei e 

do contrato.”  
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- Neste sentido, afirma Fredie Didier Jr., “É com base nesta linha de pensamento 
que não se admite a denunciação da lide do servidor, pelo Estado, em 
demandas de responsabilidade civil – como o Estado responde objetivamente 
pelos prejuízos causados, a denunciação da lide introduziria fundamento 
jurídico novo, que é a responsabilidade subjetiva do servidor (art. 37, §6º, 
CF/1988).” 

 
2ª) Concepção ampliativa: ação regressiva, para esta concepção, deve ser 

entendida de forma ampla, abrangendo direito à indenização, reembolso, 
garantia (própria ou imprópria, repetição de pagamento indevido etc.  
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- Para a concepção ampliativa, um só processo servirá para a solução de mais 
de um problema, simplificando-se as coisas e prestigiando o exercício da 
função jurisdicional. Além disso, evita-se decisões conflitantes, já que o mesmo 
juiz resolverá o conflito principal e o regressivo.  

 
Procedimento da denunciação da lide: 
 
CPC, 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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CPC, 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. 
 
CPC, art. 128.  Feita a denunciação pelo réu: 
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; 
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III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o 
denunciante poderá prosseguir com 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. 

 

CPC, art. 129.  Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao 
julgamento da denunciação da lide. 
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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. 

 
Denunciação sucessiva: CPC, art. 125, § 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. 

 


