
 
 
 
 
 
 

Intervenção de terceiros 
 
 Assistência: Ocorre quando 3º ingressa nos autos do processo para auxiliar 
um dos demandantes, pois ele tem interesse jurídico na vitória de um deles. 
 

-Simples: assistente tem relação jurídica com o assistido 
-Litisconsorcial: quando o assistente também for titular de 
relação jurídica com o adversário do assistido, havendo vínculo 
com o assistido e com o outro demandante. 
 

- por simples petição 
- assistente simples  só os atos que forem de interesse do assistido. 
 
 Oposição: 3º reivindica para si o objeto da ação disputado pelos 
demandantes. 
 
Ex: disputa de imóvel entre A e B. Depois surge C que diz também ser 
proprietário do imóvel. 
 
- o juiz deverá julgar a ação do opoente para somente depois decidir o 
processo principal, mas sempre na mesma sentença. 
- a oposição é facultativa 
- momento do ingresso na lide: 

 
- se antes da audiência de instrução, debates e julgamento, 
forma-se processo em apenso e a sentença é única. 
- se após a audiência de instrução, a oposição ocorrerá em autos 
apartados; suspende-se o processo principal por 90 dias, depois 
reúne ambos para julgá-los conjuntamente. 

 
 Nomeação à Autoria: correção do pólo passivo da demanda, pois o autor 
ajuizou a ação contra a pessoa errada. 
 
- 2 casos em que DEVERÁ nomear à autoria: 

- réu na qualidade de mero detentor, for nomeado em nome 
próprio.  
Ex: A, proprietário; B, invasor; C, caseiro. Se A demandar contra 
C, sendo este mero detentor, C deverá nomear à autoria o B. 
 
- executor de ordens. Ex: A manda B jogar lixo no terreno de C. 
Se C demandar contra B, este por ser mero executor, deverá 
nomear à autoria A. 
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 Denunciação á Lide: objetiva a economia processual. Evita a ação de 
regresso. 
- é uma demanda secundária e subsidiária. A extinção da demanda principal 
acarreta a extinção da denunciação. 
- Ex: Evicção – A vende algo que não seja seu à B, que futuramente vem a ser 
demandado. B deverá denunciar A à lide. 
 
 Chamamento ao processo: o réu chama à juízo os co-devedores da 
obrigação que não foram acionados judicialmente pelo autor a fim de que 
respondam solidariamente. 
- 3 são as hipóteses: 

- fiador chama devedor; 
- fiador chama demais fiadores; 
- devedor chama demais devedores. 

 
 


