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RESUMO 

 

A motivação para o presente trabalho nasceu de um estudo sobre o art. 55 do Código de 

Processo Civil. Foi possível verificar, a partir daí, que o confuso e divergente tratamento 

que a doutrina dá a esse dispositivo legal decorre, em grande parte, da ausência de 

enquadramento sistemático adequado da própria assistência. Como saber quais os possíveis 

efeitos decorrentes da intervenção do terceiro no processo se não se sabe exatamente o 

motivo pelo qual ele pode intervir e nem mesmo os poderes que pode exercer durante o 

desenrolar da marcha processual? O direito brasileiro herdou do direito alemão a disciplina 

que pretendeu dar à assistência, mas sem anterior preocupação com a verificação de sua 

adequação, quer no próprio ordenamento germânico, quer no brasileiro. Acabou, assim, 

criando um labirinto do qual a doutrina ainda não conseguiu sair. Algumas tentativas 

doutrinárias de estudar o instituto com coerência apontam para a falta de lógica da 

disciplina legal da assistência, mas ainda não se pode dizer que exista no direito brasileiro 

um estudo sistemático da assistência. Foi o que se pretendeu fazer nesse trabalho ao 

demonstrar a necessidade de eliminação do art. 54 do CPC do ordenamento e a 

consequente reconfiguração da assim chamada “assistência simples”, disciplinada no art. 

50 do CPC. A assistência, há tempos, está a demandar um estudo aprofundado que possa 

até mesmo potencializar sua utilização, já que não se pode dizer que seja algo comum nos 

processos embora sejam comuns as hipóteses que autorizariam sua ocorrência. 

 

Palavras-chave: terceiros; intervenção; assistência; interesse; eficácia da intervenção. 
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ABSTRACT 

This work starts from a study about the article 55 of Civil Procedure Code. From that, it 

was possible to verify that the confusing and diverging treatment that the doctrine gives to 

this text comes mainly from the lack of a suitable systematic framing of the assistance 

itself. How to know which are the possible effects of third part intervention if one does not 

know exactly the reasons why the third part may intervene or even its powers in the 

procedure? Brazilian law have inherited from German law the discipline that it intended to 

give to assistance, but without thinking previously about its suitability, whether in the own 

German law, whether in the Brazilian law. This way, a maze was created from which the 

doctrine was not able to exit yet. Some coherent tries of studying the institute of assistance 

point to the lack of logic in its legal discipline, but there is not a systematic study of the 

assistance yet. That was the goal of this work, demonstrating the need of elimination of 

article 54 of Civil Procedure Code, with the reshaping of so called "simple assistance", 

ruled by article 50 of Civil Procedure Code. Assistance, for long time, needs a profound 

study that may improve its use, since it is uncommon in suits although the hypotheses that 

grant its use are very common. 

 

Key words: third parties; intervention; assistance; interest; effectiveness of the 

intervention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
“La natura dell’intervento adesivo conta tra le questioni più 
discusse del diritto processuale. I caratteri incerti di questa 
figura, regolata di solito quasi di sfuggita dal diritto 
positivo, i nessi strettissimi con i concetti di azione e di 
legitimazione ad causam spiegano la molteplicità di 
opinioni, che si sono manifestate al riguardo di questo 
complesso istituto, il grande divario fra esse, il permanere 
delle incertezze sulla sistemazione dell’intervento nel 
processo civile”1. 

 

A afirmação de Antonio Segni, acima transcrita, embora feita ainda em 1919, 

permanece atual. Com efeito, o tema da assistência sempre foi rodeado de polêmicas, que 

permanecem até hoje vivas na doutrina sem que haja perspectivas de se encontrar uma 

solução que conte com adesão de todos. A depender das premissas que se adote, o que 

envolve os conceitos de ação, de legitimação, de efeitos da sentença, de coisa julgada e 

seus limites subjetivos etc., o resultado se altera. Como se vê, ao árido campo da 

assistência convergem institutos fundamentais do direito processual2, o que torna seu 

estudo bastante complexo. Desvendar os mistérios da assistência é um verdadeiro desafio 

que se coloca a quem pretende estudar o tema. 

É unânime a doutrina em afirmar que a assistência é uma das modalidades de 

intervenção voluntária de terceiros no processo3. Assim, por meio da assistência, o terceiro, 

por iniciativa própria, passa a atuar em um processo ao qual até então era estranho. 

Dinamarco conceitua intervenção de terceiros como “o ingresso de um sujeito em processo 

pendente entre outros, como parte”4. Embora esse conceito receba a adesão desta autora, 

para que se chegue a um que sirva a toda a doutrina, basta conceituar a intervenção, fato 

                                                 
1 Antonio Segni, Sull’intervento adesivo, p. 773. Não é diferente, no Brasil, o posicionamento de Moacyr 
Amaral Santos, para quem “das várias figuras de intervenção de terceiro é a da assistência aque suscita, não 
só no direito estrangeiro, como no pátrio, maiores controvérsias” (Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas 
de direito processual civil, v. 2, p. 49). 
2 Aqui se utiliza a expressão “institutos fundamentais” em sentido amplo, a englobar não só aqueles tão bem 
identificados por Cândido Rangel Dinamarco (Cândido Rangel Dinamarco, Os institutos fundamentais de 
direito processual, p. 245-298), como também outros, inclusive já citados no texto, a exemplo da coisa 
julgada, dos efeitos da sentença etc. Assim, o adjetivo “fundamentais” tem o exclusivo objetivo de ressaltar a 
importância desses institutos e não o de defini-los como base necessariamente estruturante do direito 
processual. 
3 Para alguns, que se prendem mais à literalidade da expressão, como se terá oportunidade de verificar no 
decorrer do trabalho, seria a única intervenção de terceiros porque o sujeito, após a intervenção, conservar-se-
ia terceiro. 
4 Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 376. 
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que é5, como o ingresso de um sujeito em processo pendente entre outros. A qualificação 

que se dará a esse terceiro após a intervenção depende do conceito de parte que se adote. 

Antes que se possa, entretanto, adentrar o tema da posição processual que o 

assistente ocupa – e dos consequentes poderes que pode exercer no processo em que 

interveio – é necessário saber porque o ordenamento permite que um terceiro intervenha e 

o que o move a fazê-lo. 

Tirante o fato de se tratar de uma intervenção de terceiro em processo pendente, 

não há uma questão sobre a qual haja consenso doutrinário quando se trata do instituto da 

assistência. As divergências aumentam exponencialmente quando se trata da assistência 

litisconsorcial, em razão da redação legal confusa e da importação do instituto de um 

ordenamento que ainda não soube dizer o que ele realmente é. 

O tema da assistência é inquietante e a necessidade de oferecer respostas – ou ao 

menos diretrizes para que essas respostas sejam alcançadas – às questões mais intricadas 

que o envolvem foi que despertou o interesse na realização das pesquisas para desenvolver 

este trabalho. 

São duas as figuras de assistência disciplinadas no ordenamento brasileiro, a 

simples e a litisconsorcial (ou qualificada). A assistência simples está prevista no art. 50 do 

CPC, que autoriza a intervenção, em processo em curso, de quem tenha interesse jurídico 

em que a sentença a ser proferida nesse processo seja favorável a uma das partes, a fim de 

assisti-la. De outro, lado, a assistência litisconsorcial está prevista no art. 54 do CPC, que, 

por sua vez, autoriza a intervenção de terceiro, em processo em curso, toda vez que a 

sentença a ser proferida nesse processo houver de influir na relação jurídica entre ele e o 

adversário daquele que pretende assistir. 

Na assistência simples, as polêmicas residem mais na aplicação prática do 

instituto do que em seus enunciados teóricos. Mas esses enunciados teóricos muitas vezes 

limitam-se a repetir alguns dogmas que não resistem à primeira prova. Já na assistência 

litisconsorcial, não há consenso sequer nos enunciados teóricos. Alguns doutrinadores 

afirmam que essa última, na verdade, não é verdadeira assistência, mas intervenção 

litisconsorcial. E não se trata de simples questão de nomenclatura: assistência 

litisconsorcial e intervenção litisconsorcial são duas coisas muito diferentes. Outros, ainda, 

                                                 
5 Nesse sentido, “considerato per se stesso, l’intervento non è che il fenomeno di fatto per il quale uno o più 
soggetti entrano o sono fatti entrare in un processo già in corso” (Crisanto Mandrioli, Diritto processuale 
civile, v. I, p. 428). 
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embora afirmem a existência da intervenção litisconsorcial – que abrangeria algumas 

hipóteses de intervenção indicadas por outros autores como de assistência litisconsorcial – 

insistem na sobrevivência da modalidade qualificada, com contornos diferenciados. 

O presente trabalho propõe-se a estudar o tema da maneira mais abrangente 

possível, no tocante ao processo civil individual, onde tem o seu nascedouro. Não se 

deixará de fazer, entretanto, algumas observações sobre o processo civil coletivo. 

Não se pode deixar de examinar a história da assistência, antes de qualquer estudo 

que se pretenda fazer do direito vigente, pois muitas vezes o estudo da história pode 

auxiliar na busca de respostas para o presente. Para esse mesmo objetivo, será possível 

valer-se, ainda, de soluções encontradas no direito estrangeiro6. Não existe a pretensão, 

aqui, de realizar um estudo de direito comparado, mas partindo-se da premissa de que a 

intervenção de terceiros é fenômeno disciplinado em todos os ordenamentos conhecidos, 

será possível verificar a possibilidade de trazer para o direito brasileiro algumas soluções 

encontradas na doutrina de outros países. 

No tocante às modalidades de assistência previstas no Código de Processo Civil, 

mercerão exame o interesse jurídico autorizador da assistência7, a efetiva subsistência de 

suas duas modalidades, a natureza da intervenção, sua função no ordenamento, a posição 

ocupada, no processo, pelo sujeito que intervém e os poderes que pode exercer, o momento 

em que pode se dar a intervenção e como isso deve ocorrer, os tipos de procedimento em 

que ela é admitida e, finalmente, o resultado da intervenção para o assistente ou a eficácia 

da intervenção8. 

                                                 
6 E a assistência é instituto que recebe tratamento na legislação dos mais diversos países, até mesmo naqueles 
cujos ordenamentos não costumam merecer grande atenção em trabalhos acadêmicos, como é o caso de Cuba 
(art. 92 da Ley de Procediminento Civil, Administrativo y Laboral – Lei n. 7, de 19 de agosto de 1977) e da 
Arábia Saudita (ver, nesse sentido, Sergio La China, Mansour Alotaibi, La legge sul processo civile 
dell’Arabia Saudita, Milano, Giuffrè, 2010), apenas para citar alguns exemplos com os quais a autora se 
deparou durante suas pesquisas. 
7 Dinamarco identifica o fundamento de todas as modalidades de intervenção de terceiros na “proximidade 
entre certos terceiros e o objeto da causa” (Instituições de direito processual civil, v. II, p. 377). A chave para 
a investigação do motivo pelo qual a assistência é admitida está, então, na descoberta de qual é essa 
proximidade. É a isso que se dá o nome, na lei, de interesse jurídico. 
8 Todos esses objetivos podem ser resumidos em uma passagem da lavra de Giovanni Fabbrini: “I problemi 
che immediatamente si impongono di fronte ad una fattispecie di questo genere sono, da un punto di vista 
essenziale, due: da un lato, identificare e fissare i presupposti esistendo i quali può ammetersi la legittimità 
dell’inserimento di un nuovo soggetto in un processo già in via di svolgimento; dall’altro, analizzarne il corso 
ulteriore dopo che si è verificato l’anzidetto mutamento, studiando sia l’aspetto processuale attinente al 
meccanismo del giudizio, sia l’aspetto sostanziale relativo agli effetti del provedimento” (Contributo alla 
dottrina dell’intervento adesivo, p. 3). 
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Diante dos resultados alcançados nessa fase, será necessário examinar o processo 

coletivo. Com isso, pretende-se desenvolver um estudo global da assistência no 

ordenamento brasileiro. Ressalte-se, entretanto, que não serão abordadas neste trabalho, 

sob pena de desviar o foco da pesquisa, as intervenções previstas na legislação 

extraordinária e as quais a doutrina pretende, não raras vezes, comparar com a assistência. 

Fala-se aqui da intervenção da União e das demais pessoas de direito público (Lei n. 

9469/97), da intervenção da OAB (Lei n. 8906/94), da intervenção do CADE (Lei n. 

8884/94) e da intervenção do INPI (Lei n. 9279/96). Nesses casos, parece estar com a 

razão Cássio Scarpinella Bueno ao reconduzir todas essas figuras ao amicus curiae, cuja 

função é aclarar desafios interpretativos9. 

O Projeto de Novo Código de Processo Civil em trâmite no Congresso Nacional 

praticamente não faz alterações na disciplina da assistência. Diante disso, a doutrina deverá 

continuar a desempenhar seu papel de buscar interpretação adequada para todas as 

questões que a envolvem. É o que se busca fazer neste trabalho, na tentativa de, por meio 

de uma revisão crítica da literatura existente sobre a assistência no direito brasileiro, 

conferir sistematização adequada a esse instituto processual. 

Acrescente-se, por fim, que embora não se possa dizer que a doutrina brasileira 

negligencie o estudo do tema, não raras vezes profundamente estudado em manuais e 

artigos doutrinários, quase não tem sido objeto de estudos monográficos aprofundados no 

Brasil10, o que só vem reforçar a importância de fazê-lo. 

 

                                                 
9 Cf., nesse sentido, Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático, p. 209-349. 
10 Os últimos trabalhos específicos sobre assistência publicados no Brasil datam de 1979 (Sérgio Ferraz, 
Assistência litisconsorcial no direito processual civil ), 1983 (Ubiratan do Couto Maurício, Assistência 
simples no direito processual Civil) e 1994 (Genacéia da Silva Alberton, Assistência litisconsorcial). Além 
disso, em 2001, foi defendida dissertação de mestrado, não publicada, sobre o tema na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Trata-se do trabalho de João Luís Macedo dos Santos intitulado 
“Assistência no processo civil brasileiro”. De resto, os trabalhos encontrados na doutrina se limitam a alguns 
aspectos da assistência ou inserem o tema no âmbito do estudo da intervenção de terceiros. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Este não é um trabalho de história do processo e sim de dogmática moderna. Não 

se procederá, assim, a uma gratuita reconstrução histórica do tema, com profunda análise 

dos textos legais de diversas épocas. A história será examinada na exata medida de sua 

utilidade para lançar luzes sobre a compreensão do instituto da assistência no processo 

contemporâneo. Como afirmam José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, “o 

presente melhor se esclarece, quando se vai buscar suas raízes, situadas no passado”11. 

Muitas das polêmicas que envolvem a assistência até hoje remontam à sua origem 

e a percalços pelos quais passou o instituto ao longo da história. Além disso, muitos 

equívocos até hoje cometidos na interpretação do instituto são herança do passado – ou da 

má interpretação do passado. Tudo isso justifica a inserção do presente capítulo na 

dissertação. 

 

2.1. PROCESSO ROMANO: ORIGEM DA ASSISTÊNCIA 

Autores como Antônio Segni12, Alfredo Araújo Lopes da Costa13, Pedro 

Palmeira14 e Moacyr Lobo da Costa15, para citar os principais,16 afirmam ser romana a 

origem da assistência. José Antonio de Almeida Amazonas, de outro lado, afirma que a 

assistência é criação do direito moderno17. É possível compatibilizar essas correntes a 

partir da constatação de que o direito romano efetivamente conheceu hipóteses de 

                                                 
11 Luiz Carlos Azevedo, José Rogério Cruz e Tucci, Lições de história do processo civil romano, p. 21. 
Também Carnelutti afirmava que “no basta la ciencia sin historia, ni viceversa” (Sistema de derecho procesal 
civil, v. I, p. 1).  
12 Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 1-33. 
13 Alfredo Araújo Lopes da Costa, Da intervenção de terceiros no processo, p. 95. O autor reconhece a 
origem romana da assistência, embora afirme, baseando-se em Antonio Segni, que só começa a nitidamente 
destacar-se no direito intermédio. No mesmo sentido, Luiz Fux, Intervenção de terceiros (aspectos do 
instituto), p. 9. 
14 Pedro Palmeira, Da intervenção de terceiros nos principais sistemas legislativos, p. 111. 
15 Cf. Assistência (processo civil brasileiro), p. 1-7. 
16 Não se quer dizer com isso que os outros autores sejam menos importantes. Eles, no entanto, se baseiam 
nas obras desses outros para chegar à conclusão de que a assistência tem origem romana. É possível citar: 
Ubiratan do Couto Maurício (Assistência simples no direito processual civil, p. 8-9), Christino Almeida do 
Valle (Da assistência e o novo Código de Processo Civil, p. 1-3), Genacéia da Silva Alberton (Assistência 
litisconsorcial, p. 28-31), José Raimundo Gomes da Cruz (Pluralidade de partes e intervenção de terceiros, 
pp. 18-20), Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (Assistência e intervenção da União, p. 25-29) e Jônatas 
Milhomens (Da intervenção de terceiros, p. 37). 
17 Para José Antonio de Almeida Amazonas, o direito romano, a partir do processo per formulas, só conheceu 
a figura da assistência-representação. Nas palavras do autor: “A intervenção do terceiro, como assistente, em 
causa que se processa entre outras pessoas – é creação do direito moderno” (cf. Assistencia, p. 12). 
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assistência, mas o instituto só foi sistematizado muito tempo depois, no direito 

intermédio18. 

Não é possível, entretanto, generalizar a afirmação de que a assistência era 

admitida no processo romano. É demasiadamente longo o período abrangido na expressão 

“processo civil romano”, o que impede que seja tratado de forma irresponsavelmente 

unitária. Para a maioria da doutrina, então, a assistência passou a ser conhecida na fase da 

cognitio extra ordinem19, em razão da publicização pela qual passou o processo a partir 

daí. Foi no período da cognitio extra ordinem que as controvérsias passaram a ser 

resolvidas no interesse do Estado e não mais no exclusivo interesse das partes. Com efeito, 

a centralidade do processo passa da litis contestatio – verdadeiro acordo entre as partes no 

ordo judiciorum privatorum – para a decisão. Há uma drástica mudança de perspectiva que 

permite considerar a assistência como “genuína criação da legislação imperial romana”20. 

Diz-se, ainda, como reforço dessa corrente, que a forma originária de intervenção 

do terceiro como assistente em processo pendente, no direito romano, foi a apelação do 

terceiro, a qual contava, inclusive, com maior número de textos, nas fontes, do que a 

intervenção em primeiro grau21. E a figura da appelatio, inclusive para as partes, surgiu 

apenas na cognitio extra ordinem22. 

Adolf Wach, por seu turno, em posicionamento minoritário, aponta para o ordo 

judiciorum privatorum como o período no qual teria se dado o surgimento da assistência, 

apenas colocando em dúvida se era possível apenas na fase apud iudicem, perante o iudex, 

ou também na in iure, perante o pretor23. 

                                                 
18 Nesse sentido, Alfredo Araújo Lopes da Costa, Intervenção de terceiros no processo, p. 10; Luiz Fux, 
Intervenção de terceiros (aspectos do instituto), p. 9 e Pedro Palmeira, Da intervenção de terceiros nos 
principais sistemas legislativos, p. 111.  
19 Não há uma separação rígida entre as fases do processo romano, embora didaticamente ele seja divido em 
três: legis actiones, per formulas e cognitio extra ordinem. As duas primeiras fases juntas comporiam o ordo 
judiciorum privatorum, em contraposição à última, onde teria havido uma publicização do processo. O 
próprio nome da terceira fase – cognitio extra ordinem – revela sua convivência com outra fase, já que 
decidir extra ordinem significava fazê-lo sem a observância das normas do processo formular. Para 
aprofundamento do assunto, ver Vincenzo Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, p. 147-149; Luiz 
Carlos Azevedo e José Rogério Cruz e Tucci, Lições de história do processo civil romano, p. 39-49 e 
Cândido Rangel Dinamarco, Vocabulário do processo civil, p. 315 e 378. 
20 Assistência (processo civil brasileiro), p. 1. No mesmo sentido, Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 26. 
21 L’intervento adesivo, p. 22-23. 
2222 Como a apelação só foi admitida na cognitio extra ordinem, não haveria dúvidas de que o mesmo se 
passou com a apelação de terceiro. Afinal, “non è supponibile che si potesse cominciare dall’introdurre 
l’appello di terzo non di parte” (Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 23). 
23 Manual de derecho procesal civil, p. 440, nota 1. 
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Muito mais importante do que esse debate24, entretanto, é a verificação do 

fundamento pelo qual se admitia a assistência e, ainda, em que hipóteses isso ocorria, já 

que não havia uma fórmula genérica permissiva da intervenção de terceiros no processo. 

Vittorio Scialoja traz, em sua obra, um elenco de casos que merecem menção: 

intervenção do coproprietário no processo que um dos condôminos tem com terceiros, a 

intervenção do codevedor no processo de outro devedor ou do devedor principal, a 

intervenção de um tutor no processo em que figuram outros tutores, a intervenção do 

patrono no processo em que figura como parte o liberto e que possa implicar lesão dos 

direitos do patrono, a intervenção do fiador no processo pendente em que é parte o 

afiançado e especialmente do vendedor em relação a seu comprador, uma vez que está 

obrigado à garantia por evicção25. 

Ainda que nesses casos não seja difícil verificar que o terceiro tem algum 

interesse no objeto do processo, isso não era suficiente para a intervenção, que só poderia 

ocorrer mediante a demonstração mais ou menos fundada de suspeita de colusão entre as 

partes. Esta era uma verdadeira condição de admissibilidade26. 

Em razão da necessidade de haver dolo ou colusão das partes para que se 

permitisse a intervenção, a assistência independia da vontade das partes e era possível falar 

em verdadeiro direito de intervir27. E também por isso o assistente era considerado um 

sujeito que agia, ainda que em processo alheio, em seu próprio nome28. 

                                                 
24 De todo modo, remete-se o leitor à obra de Antonio Segni (L’intervento adesivo, p. 1-33), onde o autor, 
enfrentando a oposição de Wach, procurou demonstrar os motivos pelos quais a assistência só teria sido 
realmente admitida na cognitio extra ordinem. Moacyr Lobo da Costa, no Brasil, endossa as conclusões a que 
chegou Antonio Segni (Assistência (processo civil brasileiro), p. 1-2). 
25 Os exemplos do texto são tradução livre da obra de Vittorio Scialoja: “la intervención del copropietario en 
la litis que uno de los condóminos tiene con terceros; la intervención del codeudor en la litis de su codeudor o 
del deudor principal; la intervención de un tutor en la litis que sostienen los otros tutores; la intervención del 
patrono en la litis que sustenta el liberto y que pueda implicar una lesión de los derechos correspondientes al 
patrono; la intervención del garante en la litis pendiente con el garantizado; y especialmente del vendedor 
respecto de su comprador, puesto que está obligado a la garantía por la evicción” (Procedimiento civil 
romano – ejercicio y defensa de los derechos, p. 427). 
26 L’intervento adesivo, p. 18-19 e 27. No mesmo sentido, Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil 
brasileiro), p. 5. 
27 Cf. Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 27. 
28 Nas palavras de Antonio Segni, “tra le due vie che si potevano seguire: considerare gli atti del terzo come 
atti della parte, o considerare il terzo come persona autonoma che pone le condizioni della pronunzia del 
giudice in un rapporto processuale già pendente, il diritto romano ha scelto questa seconda” (L’intervento 
adesivo, p. 1). No mesmo sentido, Adolf Wach, Manual de derecho procesal civil, p. 411. 
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Interessante notar que não havia classificação dos terceiros conforme as diversas 

maneiras pelas quais pudessem ser afetados pela sentença29. Não havia também, 

consequentemente, diferentes posições processuais para o terceiro interveniente conforme 

diferentes tipos de interesse que pudessem ter na causa. Em suma, não havia qualquer 

tratamento sistemático da assistência, tampouco a respeito do tipo de interesse que os 

terceiros deveriam apresentar para intervir, se jurídico, econômico ou moral30. 

A despeito da ausência de sistematização, Ovídio Baptista, voltando sua atenção 

para os exemplos romanos, concluiu que “dizem respeito a hipóteses em que o terceiro, 

ingressando ou não no processo, sofreria a eficácia constitutiva da sentença”31. 

Da assistência no processo romano, portanto, herdou-se pouco: o nome32, que, no 

entanto, só segue sendo utilizado em Brasil e Portugal33, algumas das hipóteses de 

intervenção e um aspecto de sua função (o de evitar dolo ou conluio entre as partes em 

prejuízo do terceiro). Claro que já estava implícita, de alguma maneira, a ideia de que os 

terceiros poderiam ser afetados pelos efeitos da decisão a ser proferida entre as partes, mas 

o cabimento da assistência era essencialmente casuístico. 

 

2.2. DIREITO DOS POVOS BÁRBAROS34 NA ALTA IDADE MÉDIA 

Com o declínio do Império Romano e as invasões bárbaras, entram em cena os 

direitos dos povos bárbaros, que são referidos no plural por lhes faltar a unidade. 

                                                 
29 Com efeito, “e’ estranea alle fonti romane qualunque distinzione fondata sia sul concetto degli effetti della 
sentenza verso terzi che sulla posizione del terzo rispetto al rapporto materiale in lite” (Antonio Segni, 
L’intervento adesivo, p. 20). 
30 Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 22. Ainda que as fontes não especificassem qual tipo de interesse 
se exige para admitir a intervenção, Adolf Wach entende ser possível afirmar, mediante interpretação das 
hipoteses de intervenção, que já naquela época o interesse deveria ser jurídico: “Ni aquí, ni en ningún otro 
pasaje de las fuentes romanas hallaremos como causa de la intervención el interés ‘jurídico’, pero de los 
ejemplos que traen puede deducirse que solamente vale como interés justificado la influencia jurídica que el 
resultado del proceso tiene para las relaciones jurídicas del interviniente, y no el interés puramente 
económico o personal que él tome en la parte por la cual interviene” (Manual de derecho procesal civil, p. 
411). 
31 Curso de processo civil, v. 1, p. 262. 
32 A origem do termo “assistência” está, de acordo com Moacyr Lobo da Costa, na doutrina de Schultze, o 
qual, “estudando a intervenção de terceiro no processo romano, sustenta que, em primeira instância, o 
terceiro seria simples ‘assistente’ da parte, tendo em vista o significado etimológico de adesse, expressão 
empregada nos textos” (Assistência (processo civil romano), p. 8). 
33 Nos demais ordenamentos é utilizada a expressão “intervenção adesiva”, que é devida aos glosadores do 
direito intermédio. Nesse sentido, Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 33-68 e Moacyr Lobo da Costa, 
Assistência (processo civil brasileiro), p. 21. 
34 Prefere-se a denominação “bárbaros” à “germânicos”, não obstante seu caráter preconceituoso (pois eram 
assim chamados pelos romanos por não habitarem seu império e não saberem se expressar em latim), em 
razão do fato de os povos bárbaros não serem todos germânicos, não obstante assim o fossem a maioria deles.  
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José Reinaldo de Lima Lopes, ao tratar da Alta Idade Média, afirma que não havia 

uma importante cultura jurídica e que muito pouco sobreviveu em termos estritamente 

jurídicos35. Esses dois aspectos revelam a dificuldade de se estudar o direito dos povos 

bárbaros. Não obstante isso, Antonio Segni dedicou-se ao tema e concluiu que a despeito 

da ausência de referências à assistência nos documentos e nas fontes legislativas do 

período, é provável que a prática tivesse conhecido a intervenção de terceiros no processo. 

Tal intervenção, entretanto, assemelhava-se muito mais ao que hoje se conhece por 

oposição no ordenamento brasileiro do que à assistência36. José Raimundo Gomes da Cruz 

atribui a existência da oposição entre os povos bárbaros ao princípio da universalidade, 

pois no direito primitivo germânico o processo prejudicava a todos presentes na assembléia 

ou que dele tivessem conhecimento37. 

O direito dos bárbaros propriamente dito era sobremaneira baseado nos costumes, 

mas, ao lado desse direito bárbaro em sentido estrito, havia o direito romano vulgarizado 

ou o direito romano bárbaro38. Nas palavras de José Reinaldo de Lima Lopes, “assim é que 

se conservou alguma memória do direito romano, como, afinal de contas, alguma memória 

da civilização romana”, o que permitiu seu renascimento a partir dos séculos XI e XII39. 

 

2.3. DIREITO DA BAIXA IDADE MÉDIA 

Nos séculos XI e XII verifica-se, então, o renascimento do direito romano no 

Ocidente, com a redescoberta da tradição clássica40. O direito romano foi, durante a Baixa 

Idade Média, estudado de forma sistematizada e passou a ser utilizado como razão 

jurídica41. A escola dos glosadores foi especialmente responsável por isso, em razão do 

grande respeito ao texto romano42. 

Nas obras dos glosadores, então, por influência do direito romano, ressurgem as 

referências à assistência e à apelação de terceiro que, no princípio, eram quase idênticas às 

das fontes justinianéias43. Algumas diferenças, entretanto, existiam. A título de exemplo, o 

                                                 
35 O direito na história, p. 49. 
36 L’intervento adesivo, p. 38. 
37 Pluralidade de partes e intervenção de terceiros, p. 21-22. 
38 José Reinaldo de Lima Lopes, O direito na história, p. 53. 
39 Idem, p. 56. 
40 Idem, p. 97. 
41 Idem, p. 103. 
42 Idem, p. 116-118. 
43 Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 38-39. 
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interesse em intervir aparece nas obras dos glosadores não apenas como interesse jurídico, 

mas também como interesse decorrente de relações de parentesco ou até mesmo afetivas44. 

Com o tempo, as ideias vão sendo complementadas e, com o apoio da prática canônica, o 

instituto começa a receber tratamento sistemático45, ainda que no início não tenha havido 

perfeita coerência nessa sistematização46. 

Confirma-se na obra dos glosadores a ideia já presente no direito romano de que o 

assistente não é representante da parte. Fala-se, nessa época, em uma posição secundária 

ocupada pelo terceiro no processo. O interveniente é, assim, de certo modo uma parte47. 

No que toca ao interesse em intervir, os juristas medievais o relacionavam ao 

valor probatório atribuído à sentença em razão da presunção de verdade de que gozava48. A 

natureza do interesse e a distinção entre as diferentes formas de intervenção não tinham por 

base os efeitos da sentença, mas o conceito de legitimação49. 

A regra presente na generalidade das legislações contemporâneas segundo a qual 

o assistente aceita o processo no estado em que se encontra também foi delineada na Baixa 

Idade Média, onde já se afirmava que as preclusões atingiam também o assistente50. Ainda 

assim, a partir da intervenção o interveniente gozava de ampla possibilidade de atuação51, 

mas a sentença não era pronunciada em face dele52. 

No final do período correspondente à Baixa Idade Média, ainda que a plena 

sistematização da intervenção só venha a ocorrer na doutrina alemã dos séculos XVII e 

XIX, já é possível afirmar que a assistência encontra-se diante de seu primeiro tratamento 

                                                 
44 Idem, p. 39. 
45 Idem, p. 40. 
46 Leciona Antonio Segni que “l’interveniente è detto tertius, oppositor, comparens pro suo interesse, 
l’intervenire adesse, venire, comparere, se opponere: questa terminologia è usata per le varie specie di 
intervento, e i termini usati per indicare il comparire del terzo come interveniente, vengono usati anche per 
chi compare in veste di parte: la terminologia assume un valore più preciso solo collegata al concetto che 
l’attività dell’interveniente si svolge in una lite, non altrui, ma sorta tra altri” (L’intervento adesivo, p. 40). 
47 É também de Antonio Segni a lição de que, nessa época, o interveniente é “in certo modo una parte” 
(L’intervento adesivo, p. 41). 
48 Idem, p. 42. 
49 Idem, p. 42-43. Anote-se que muito embora se fale em legitimação para justificar o interesse do assistente 
em intervir, ainda não se abandona por completo, nesse período, a noção de que o assistente atua como fiscal 
da atividade da parte. 
50 De acordo com Antonio Segni, “il terzo interveniente non inizia un processo nuovo, ma continua um 
processo già iniziato: perciò operano anche verso di lui le preclusioni verificatesi nel processo pendente 
(L’intervento adesivo, p. 59). Tal regra aplica-se apenas à assistência e não à oposição (idem, p. 61). 
51 Idem, p. 62-63. 
52 Idem, p. 66. 
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sistemático. Data da primeira metade do século XIII, de acordo com Antonio Segni, a 

fundamental distinção entre as várias figuras de intervenção53. 

Diferentemente do que se passava no direito romano, aqui é possível afirmar a 

existência de verdadeiros institutos jurídicos – e não de meras hipóteses de intervenção 

esparsamente indicadas nas fontes. Eis o motivo pelo qual, como visto, alguns juristas 

afirmam que não obstante o surgimento da assistência tenha se dado no processo romano, 

ela foi mais nitidamente delineada no direito intermédio. 

Foi também durante a Baixa Idade Média que se consolidou o direito canônico, 

que, desde as Decretais de Gregório IX, que datam do século XIII, também admitia a 

intervenção de terceiros no processo54. 

Por fim, existe grande debate na doutrina a respeito da origem da intervenção 

litisconsorcial em alguma figura delineada no direito intermédio italiano ou no direito 

germânico55. Esmiuçá-la foge aos limites do presente trabalho. 

 

2.4. DIREITO LUSITANO 

Embora efervescessem na Europa as ideias supramencionadas, os monumentos 

legislativos lusitanos parecem ter escapado de sua influência. Os principais monumentos 

legislativos do direito lusitano foram, em ordem cronológica, as Ordenações Afonsinas, as 

Ordenações Manuelinas, o Código Sebastiânico e as Ordenações Filipinas. E nem em todos 

eles mereceu tratamento a assistência. 

Nas Ordenações Afonsinas e também nas Manuelinas, houve previsão somente da 

apelação de terceiro56. Nada se dizia a respeito da assistência. Isso ocorreu muito 

                                                 
53 Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 66-67. 
54 Giuseppe Olivero, Intervento in causa (diritto canonico), p. 481. Até hoje o processo canônico admite 
expressamente a intervenção de terceiros no processo (cân. 1596). No entanto, ainda sob a vigência do 
revogado Código de Direito Canônico, de 1917, Giuseppe Olivero afirmava que o instituto era de rara 
aplicação no foro eclesiástico, nos seguintes termos: “L’istituto non ha, al presente, che rare applicazioni nel 
foro ecclesiastico, dove può dirsi ormai atrofizzato, poiché la giurisdizione della Chiesa si esplica, nei nostri 
tempi, quase esclusivamente in materia matrimoniale. Rarissimi i processi concernenti questioni di proprietà, 
di diritti reali, in cui, specificamente l’istituto dell’intervento trova occasione di applicazioni come pure assai 
rare sono le cause concernenti obbligazioni pecuniarie, di garantia, di fideiussione, ecc.  Non può escludersi 
tuttavia che la materia matrimoniale stessa offra spazio ad intervento di terzi. Sarà, ad ogni modo, soltanto 
sempre nella giurisdizione che il codice denomina contenziosa (can. 1552 §2 n. I) che si può verificare 
intervento” (idem, p. 482). 
55 Cf., nesse sentido, Antonio Segni, L’intervento adesivo, p. 171 e 174; Augusto Chizzini, L’intervento 
adesivo, I, p. 40-41; Camillo Giardina, L’origine italiana dell’intervento litisconsortile, p. 276; Enrico 
Allorio, Intervento litisconsortile, p.183-187 e Giovani Nencioni, L’intervento volontario litisconsorziale nel 
processo civile – contributo ad uma nuova sistematica dell’intervento, p. 60 e 63. 
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provavelmente porque um dos objetivos das Ordenações Afonsinas era, de acordo com 

José Rubens de Moraes, “propiciar a plena aplicação dos estudos romano-canônicos 

hauridos pelos juristas”57 e a apelação de terceiro teve muito mais espaço nas fontes 

romanas do que a intervenção em primeiro grau. 

A assistência apareceu pela primeira vez em uma lei extravagante do ano de 1526, 

a Carta Régia de D. João III, que ulteriormente originou o Código Sebastiânico, tendo sido, 

após, consagrada nas Ordenações Filipinas. Antes disso, contudo, era já admitida na 

jurisprudência, certamente inspirada no processo romano58. 

Foi só nas Ordenações Filipinas, entretanto, que a assistência recebeu disciplina 

específica, nos seguintes termos (Livro III, título XX, n. 32): “E vindo alguma parte assistir 

ao autor ou ao réo, será obrigado a tomar o feito nos termos, em que estiver, sem ser 

ouvido ácerca do que já for processado, posto que o pretenda ser per via de restituição, ou 

per outro qualquer modo. E se a assistencia for depois de ser dada a sentença na mór 

alçada, poderá o assistente, per via de restituição, ou per outro modo jurídico, allegar 

contra a dita sentença o que lhe parecer ácerca do prejuízo, que ella lhe faz, sem o 

principal, contra quem se deu a sentença, ser mais ouvido como parte, nem se tratar de seu 

interesse. E na assistencia se procederá na forma de nossos Ordenações e Direito”. 

Também no direito lusitano, a exemplo do que se dava no direito romano, evitar o 

dolo ou o conluio entre as partes foi a razão de ser da assistência, desde que tal intento 

estivesse acompanhado de um interesse próprio do terceiro na vitória de uma das partes59. 

Uma das maiores polêmicas que cercou a assistência sob a vigência das 

Ordenações do reino era a de se determinar se, para ingressar no processo alheio, bastava a 

alegação do interesse ou se era necessária também a prova de referido interesse. Parece 

mais razoável o entendimento de Lobão60, endossado por José Antonio de Almeida 

                                                                                                                                                    
56 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 11-12. 
57 Evolução histórica da execução civil no direito lusitano, p. 161. No mesmo sentido, Liebman afirma que 
“le Ordinazioni Alfonsine rappresentano lo sforzo della monarchia per coordinare e unificare il diritto 
vigente, facendo prevalere le dottrine romanistiche e canonistiche sulle più rozze e arcaiche forme giuridiche 
locali e consuetudinarie” (Istituti del diritto comune nel processo civile brasiliano, p. 494). 
58 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 12.  
59 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 23. 
60 Nas palavras de Lobão: “eu julgo, que não he precisa huma rigorosa prova, mas basta que aliqualite et 
apparenter mostre o seu prejuizo, ou interesse; porque não há differença em ser admittido, como Terceiro 
Assistente no progresso da Causa, ou appellar deppois da Sentença; e se para appellar, como Terceiro, basta 
que aliqualiter, et apparenter dê fumos do seu prejuízo ou interesse: Silv. ad Ord. L. 3. T. 81. in Pr. n. 29. 
Schettin. de Tert. ven. ad caus. P. 2. Cap. 1. Insp. 2. n. 1. et 2. Da mesma fórma quando vem assistir no 
progresso da Causa; aonde diz Hontalb. de Jur. superven. Tom. 1. Q. 26. n. 2., que deve ser admittido, 
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Amazonas61, segundo o qual bastava que o terceiro que pretendia ser assistente aliqualiter 

et apparenter demonstrasse o seu interesse, única exigência existente expressamente para a 

apelação do terceiro. Com efeito, se era possível apelar sem a prova do interesse, da 

mesma maneira assim seria possível intervir. 

A fórmula genérica que admitiu a assistência nas Ordenações Filipinas não 

permitia concluir de qual modalidade de assistência se tratava, se da simples, da 

litisconsorcial ou de ambas. Isso é plenamente justificável em razão do momento histórico. 

Mas a doutrina já tinha alguma consciência, em razão da influência do direito intermédio, 

da existência de outras figuras de intervenção por meio das quais o terceiro, ao ingressar no 

processo, defendia um direito próprio. 

De acordo com Moacyr Lobo da Costa, prevaleceu, na vigência das Ordenações 

Filipinas, o entendimento segundo o qual não se admitia que o assistente alegasse direito 

próprio e primário relativamente ao objeto litigioso, mas apenas interesse próprio na vitória 

do assistido62, o que leva a crer que o direito lusitano não admitia a figura da assistência 

litisconsorcial, mas apenas a da assistência simples. Entretanto, Lobão, em posicionamento 

minoritário e que não encontrou guarida na jurisprudência63, defendia a possibilidade de 

que poderia ser assistente aquele que tivesse direito próprio e primário64. Referido 

entendimento, embora minoritário, de maneira alguma era expressamente repelido pelo 

texto das Ordenações Filipinas. 

Anote-se que a despeito de Mello Freire ter sido pioneiro em afirmar que o 

assistente era aquele que vinha a juízo defender direito próprio juntamente com o direito do 

autor ou do réu, tendo sido seguido, nesse aspecto, por Ramalho, Pereira Sousa e Paula 

Baptista65, o autor não concebia subdivisões na assistência, ao passo que Lobão, a seu 

turno, diferenciava aquele que possuía mero “direito auxiliante” daquele que possuía 

“direito proprio e primario”66. 

                                                                                                                                                    
quamquam interesse solum sit apparens, seu coloratum” (Segundas linhas sobre o processo civil, p. 49, nota 
173). 
61 Assistencia, p. 27. 
62 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 26-27. 
63 José Antonio de Almeida Amazonas, Assistencia, p. 28. 
64 De acordo com Lobão, “não só póde assistir na Causa aquelle, que tem hum direito auxiliante do A. ou R.; 
mas aquelle, que tem hum Direito proprio e primario, occorrendo a que na Causa entre outros se lhe não 
maquine, ou della lhe não resulte algum prejuizo consequente” (Segundas linhas sobre o processo civil, p. 
47, nota 173). Por igual motivo, entendia Lobão que a todos aqueles aos quais era dado apelar, era dado 
também intervir na causa em primeira instância. (Idem, p. 48, nota 173).  
65 Cf. Alfredo Araújo Lopes da Costa, Da intervenção de terceiros, p. 97. 
66 Segundas linhas sobre o processo civil, p. 47, nota 173. 
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Quer se admitisse a assistência litisconsorcial ao lado da simples, quer apenas esta 

última, o direito lusitano não conseguiu afastar, como já mencionado, a ideia presente no 

direito romano de que a assistência visava a evitar prejuízo ao terceiro decorrente de dolo 

ou conluio entre as partes. 

Confira-se, por fim, as regras, mencionadas por Moacyr Lobo da Costa67, que, de 

acordo com a generalidade dos autores, praxistas, comentadores e decisionistas da época, 

regiam a assistência: (a) “o terceiro podia assistir na lide mesmo contra a vontade do 

assistido”; (b) “o assistente devia assumir a causa no estado em que se encontrava, no 

momento da intervenção”; (c) “ao assistente não era permitido declinar do juízo, mas, 

quando o terceiro comparecia em tempo hábil para oferecer a exceção de incompetência do 

juízo em relação à parte principal, podia fazê-lo”; (d) “o assistente podia alegar a suspeição 

do juiz”; (e) “a Fazenda Real e o Fisco, quando ingressavam no feito como assistente, 

podiam declinar do juízo para o seu fôro privilegiado”; (f) “o assistente não podia inovar 

ou mudar a ação, contra a vontade do autor principal” 68; (g) “o assistente podia alegar e 

provar tudo o que o assistido podia fazê-lo e ainda que por êste fosse omitido”69; (h) “o 

assistente podia reconvir ao autor, se o réu não o fizesse”; (i) “depois da publicação dos 

depoimentos, o assistente não podia produzir testemunhas em juízo, ainda que ignorasse 

estar sendo discutida a causa; a não ser no caso do menor, que pleiteasse o benefício da 

restitutio in integrum”; (j) “finalmente, o terceiro podia apelar da sentença, mesmo que o 

assistido não o fizesse”. 

 

2.5. REGULAMENTO 737/1850 

As Ordenações Filipinas continuaram a disciplinar o procedimento das causas 

cíveis e comerciais mesmo após a Independência, por expressa determinação legal. Como 

                                                 
67 Assistência (processo civil brasileiro), p. 27-28. 
68 Vale observar que Lobão, em consequência de admitir que o terceiro pudesse intervir para defender direito 
próprio, afirma não concordar com a lição segundo a qual o assistente não pode alegar ou provar senão o que 
pode a parte principal e que não pode ter mais direito na causa do que o assistido (Segundas linhas sobre o 
processo civil, p. 49, nota 173). 
69 De acordo com José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, em comentário ao dispositivo que 
disciplinou a assistência nas Ordenações Filipinas, “infere-se do texto que o terceiro assistente não pode 
alegar nem provar senão o que pode a parte principal, a quem defende e coadjuva, ainda que esse terceiro 
seja menor, e peça por via da restitutio in integrum” (Lições de história do processo civil lusitano, p. 130). 
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observam José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, “não seria possível, de um 

dia para o outro, a elaboração de uma codificação genuinamente brasileira”70. 

Em 1850 foi promulgado o Regulamento 737, que disciplinava apenas o 

procedimento das causas comerciais, permanecendo em vigor as Ordenações Filipinas para 

as causas cíveis. Apenas em 1890, após a proclamação da República, o Governo 

Provisório, por meio do Decreto 763, estendeu a aplicação do Regulamento 737, com 

algumas modificações, às causas cíveis71. 

O Regulamento disciplinou a assistência nos artigos 123 a 126 e chegou a 

conceituar o assistente como “aquelle que intervem no processo, para defender o seu 

direito juntamente com o do autor ou réo”, adotando clássico e impreciso conceito de 

Mello Freire que era repetido por muitos outros juristas pátrios72. 

Como afirmou Moacyr Lobo da Costa, “em vez de levarem até as últimas 

consequências a preciosa distinção apontada por LOBÃO, mediante o estabelecimento de 

dispositivo específico consagrando as duas espécies de assistência, limitaram-se à fórmula 

única, em que a referência à intervenção ‘para defender o seu direito’ parece englobar a 

ambas: a assistência de quem tem o direito auxiliante do A. ou R. e de quem tem um 

direito próprio e primário a defender juntamente com o do A. ou do R.”73. O entendimento 

que prevaleceu, entretanto, foi, mais uma vez, o de que só se admitia a assistência 

simples74. 

Os processualistas que publicaram seus livros na vigência do Regulamento não 

trouxeram relevantes esclarecimentos doutrinários; no entanto, ao citar os exemplos de 

                                                 
70 Lições de história do processo civil lusitano, p. 177. Mesmo o Regulamento 737, embora reputado, por 
Moacyr Lobo da Costa, superior aos Códigos italiano, português e espanhol (Assistência (processo civil 
brasileiro), p. 37 e Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de sua literatura, p. 33), 
não foi considerado por José Frederico Marques como genuinamente brasileiro, pois “não passava de uma 
adaptação brasileira, simples, sintética e muito bem elaborada do Livro III das Ordenações Filipinas” (O 
direito processual em São Paulo, p. 6). Liebman, embora tenha reconhecido que a estrutura fundamental do 
processo manteve-se inalterada no Regulamento, afirmou que suas regras foram elaboradas “con grande 
chiarezza, in brevi e precise disposizioni, secondo la tecnica legislativa moderna” (Istituti del diritto comune 
nel processo civile brasiliano, p. 500). 
71 José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, Lições de história do processo civil lusitano, p. 179. 
Isso teria ocorrido, de acordo com Moacyr Lobo da Costa, em razão do reconhecimento da “superioridade do 
sistema processual introduzido pelo Regulamento sôbre o processo tradicional, formalista, complicado e 
moroso das Ordenações do Livro III, das causas cíveis” (Assistência (processo civil brasileiro), p.34). 
72 Cf. Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 37-40. 
73 Assistência (processo civil brasileiro), p. 40. Em sentido contrário, José Raimundo Gomes da Cruz é 
enfático em afirmar que “não nos parece que o mencionado art. 123 do Regulamento 737 tenha cogitado de 
duas figuras de intervenção de terceiro diversas. Se houve tal intenção, o resultado está longe de confirmar 
maior empenho do legislador em tal sentido” (Pluralidade de partes e intervenção de terceiros, p. 124). Foi 
esse, aliás, o entendimento predominante sob a vigência do Regulamento 737. 
74 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 41. 
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sujeitos que poderiam ser assistentes, incluíam no rol aqueles que tinham direito próprio e 

primário a defender no processo75. O próprio Regulamento, no artigo 124, dá exemplos de 

terceiros que têm interesse próprio e primário: “para ser o assistente admittido he preciso 

que elle allegue o interesse apparente que tem na causa, como se he fiador, socio, 

consenhor de cousa indivisa, vendedor de cousa demandada”. 

Como se vê, a percepção de duas causas diferentes para a intervenção existia, mas 

“a doutrina processual luso-brasileira ainda não havia chegado à compreensão da 

necessidade de ser atribuído a cada uma das duas figuras de assistência, um regime 

processual adequado e diferente”76. 

Nessa época, o conceito de assistente delineado por Mello Freire e positivado no 

Regulamento 737 já começou a receber críticas. Para Manoel Aureliano de Gusmão, a 

definição legal de assistente confundia o instituto da assistência com o do litisconsórcio77. 

Um aspecto positivo que pode ser identificado no Regulamento 737 está no fato 

de ter positivado, no artigo 124, interpretação doutrinária, já existente sob a vigência das 

Ordenações Filipinas, segundo a qual basta a alegação de interesse aparente para intervir 

no processo, sendo desnecessária uma prova rigorosa do interesse. 

Manteve o Regulamento 737 a determinação, já existente nas Ordenações 

Filipinas, segundo a qual o assistente recebe a causa no estado em que ela se acha, podendo 

intervir antes ou depois de proferida a sentença (artigo 125)78. Após a intervenção o 

assistente podia praticar todos os atos processuais compatíveis com o estado da causa79, 

                                                 
75 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 41-45. Afirma o autor, ainda, que os 
exemplos “do legatário e do consenhor da coisa indivisa, demonstram que, sob a denominação única de 
assistente, o art. 123 do Regulamento abrangeu as duas espécies de intervenção de terceiro: a do que tem 
direito simplesmente auxiliante e a do que tem um direito próprio a defender na causa do assistido” (Idem, p. 
49). Ainda assim, o Regulamento previu regime jurídico único para a assistência em tudo condizente com o 
regime jurídico da atual assistência simples. 
76 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 45. 
77 Para ele, “aquelle que intervem no pleito, para defender direito seu juntamente com o do autor ou do réo, 
não é simples assistente, senão verdadeiro litisconsorte, comparte no processo” (Processo civil e commercial, 
p. 507). Depois de esclarecer que “o assistente vem em auxilio do autor ou do réo, para defendel-o, pelo 
interesse que dahi lhe advem, e não para pleitear um direito exclusivamente seu; não tem figura propria, 
como parte no processo; permanece sempre como um terceiro, dependente da vontade da parte assistida” 
(idem, p. 507-508), define assistência como “a intervenção de terceiro no processo para auxiliar um dos 
litigantes, em cujo ganho de causa tenha legitimo interesse” (idem, p. 508, destaque no original). Também 
Ubiratan do Couto Maurício afirma que de tão impreciso o conceito positivado no Regulamento 737 que 
dizia respeito ao litisconsórcio e não à assistência (Assistência simples no direito processual civil, p. 13). 
78 Como afirma Moacyr Lobo da Costa, “permitindo-a antes ou depois da sentença, a lei parece ter 
considerado a pendência da lide como limite” (Assistência (processo civil brasileiro), p. 52). O autor noticia 
que alguns julgados admitiam a assistência inclusive na fase de liquidação de sentença (idem, p. 53). 
79 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 52. 
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com exceção de alegar incompetência ou suspeição, por expressa proibição da lei (artigo 

126)80. 

O Regulamento 737 previa também a possibilidade de o terceiro recorrer, 

podendo apresentar tanto o recurso de apelação como o de revista. Não esclarecia, 

entretanto, como ficava a situação, perante a sentença proferida, daquele que já havia sido 

assistente em primeira instância. Para Manoel Aureliano de Gusmão, o assistente poderia 

apelar mesmo que se omitisse o assistido. A apelação só não seria possível se o assistido 

tivesse expressamente renunciado ao recurso81. 

Não é possível olvidar que o regime processual da assistência delineado neste 

item só era aplicável, até 1890, às causas comerciais, sendo que as causas cíveis eram 

regidas ainda pelas Ordenações Filipinas. 

No que toca às causas cíveis, em 28 de dezembro de 1871 sobreveio a 

Consolidação das leis do processo civil brasileiro (“Consolidação Ribas”), de observância 

obrigatória, cujo artigo 287 dispunha que “todo aquelle que provar, embora 

summariamente, que tem interesse na causa que entre outros se litiga, será admittido a 

intervir nella, como assistente para defender o seu direito conjunctamente com o do autor 

ou do réo”82. Antônio Joaquim Ribas, autor da Consolidação, afirmou, em comentários ao 

artigo que "o direito de assistencia compete, não só ao que na causa tem um direito 

auxiliante ao do autor ou do réo, como o que tem um direito próprio e primario"83. 

Houve, ainda, proibição expressa a que o assistente alegasse incompetência, salvo 

se fosse a Fazenda Nacional (artigo 290). Nada se mencionou quanto à alegação de 

suspensão. De resto, a Consolidação Ribas em nada inovou em relação às Ordenações 

Filipinas. 

Ulteriormente, como já mencionado, com a proclamação da República e a 

promulgação do Decreto 763 de 1890, o Regulamento 737 passou a ser aplicado também 

às causas cíveis. 

                                                 
80 No entanto, a Fazenda Nacional “por ter fôro privilegiado, instituído em lei especial (Lei de 29 de 
novembro de 1841, aviso de 12 de janeiro de 1842), ingressando no feito, como assistente, tinha, por 
exceção, o direito de declinar do juízo da causa para o seu privativo” (Moacyr Lobo da Costa, Assistência 
(processo civil brasileiro), p. 54). 
81 Processo civil e commercial, p. 511. 
82 Consolidação das leis do processo civil, v. 1, p. 227. 
83 Consolidação das leis do processo civil, v. 1, p. 227. 
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Menos de um mês depois, foi promulgado também o Decreto 848 de 1890, que 

organizou a Justiça Federal e reproduziu, sem qualquer alteração, os dispositivos 

disciplinadores da assistência do Regulamento 737 (artigos 160 a 163 do Decreto). 

Nessa época, ainda, foi promulgada uma lei de organização da Justiça Federal, a 

Lei n. 221/1984, que no art. 13, §2º, previa que poderiam tomar parte no pleito os terceiros 

que tivessem interesse jurídico na decisão da causa84. Para Alfredo Araújo Lopes da 

Costa85, Barbosa Moreira86 e Moacyr Lobo da Costa87, essa lei introduziu no direito 

brasileiro a figura da intervenção litisconsorcial. O último autor noticia, ainda, que essa 

intervenção era tratada pela jurisprudência como participação principal e não como simples 

assistência88. 

Efetivamente, não se tratava de repetir a disciplina da assistência já existente no 

Regulamento 737, mas de figura nova: a intervenção litisconsorcial, que permitia a terceiro 

intervir no processo ampliando-o subjetiva e objetivamente, ou seja, apresentando 

demanda sua ao lado daquela do autor originário. A assistência, nesse caso, de nada 

adiantaria ao terceiro, pois “a Administração não estaria obrigada a estender aos terceiros, 

que nessa qualidade interviesse, os efeitos da anulação porventura decretada quanto ao 

autor”89. 

                                                 
84 Apesar de essa lei ter sido promulgada após a Constituição de 1891, que estabeleceu a competência dos 
Estados para legislar sobre o processo civil, é tratada neste item em razão de o primeiro Código só ter sido 
promulgado em 1905. Assim na época estava vigente, ainda em todo o território nacional, o Regulamento 
737. 
85 Para o autor, “o que a lei de 1894 creou não foi, nem podia ser, a intervenção do assistente: foi a 
intervenção litisconsorcial, a accessão, o ingresso de terceiro em processo alheio para defender direito 
próprio, completamente independente do direito do pretenso assistido” (Da intervenção de terceiros no 
processo, p. 138). Acrescenta ainda que “a intervenção permittida pelo art. 13 da citada lei 221 não poderia 
ser da mesma especie daquella a que se referia o art. 123 do velho regulamento 737, de corriqueira 
applicação durante largos trinta e cinco annos. O legislador teria perdido o seu tempo, dizendo uma 
banalidade; violando os preceitos da arte de legislar, dispondo desnecessariamente, como si se tratasse de um 
caso particular, sobre uma communissima figura incidente do processo em geral” (idem, ibidem). Em outra 
obra, ainda, o autor denomina a intervenção da Lei n. 221/1894 de “litisconsórcio (em tôda a plenitude do 
sentido dêste têrmo) incidente ou sucessivo” (Direito processual civil brasileiro, v. I, p. 436). 
86 Intervenção litisconsorcial voluntária, p. 27. 
87 O autor conclui, após exame da doutrina e da jurisprudência, que “o legislador republicano introduziu no 
direito brasileiro a figura da intervenção litisconsorcial, como forma de participação autônoma de terceiro no 
processo, restrita, embora, às causas cíveis de nulidade de atos da administração lesivos de direitos 
individuais” (Assistência (processo civil brasileiro), p. 64-65) 
88 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 60. O autor noticia que “em Acórdão de 
9 de junho de 1915, o argumento é invocado desta forma: ‘pois, não se justificaria absolutamente a 
propositura de tantas ações quanto os interessados, quando a decisão de um pleito deve ser fatalmente 
idêntica à dos outros. Nem a Fazenda Federal tem interêsse algum, na multiplicação das demandas; se perder, 
pagará as custas de um só processo, o que lhe é favorável; e, se ganhar, ficará logo com o seu direito 
assegurado, e livre de novos incômodos e despesas’” (Idem, p. 61). 
89 Barbosa Moreira, Intervenção litisconsorcial voluntária, p. 27. 
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O Decreto n. 3084/1898 só veio confirmar esse entendimento ao consolidar as leis 

referentes à Justiça Federal e disciplinar em dispositivos diferentes a assistência do 

Regulamento 737 (artigos 228 a 231) e a intervenção litisconsorcial da Lei n. 221/1894 

(artigo 24).  

 

2.6. CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL ESTADUAIS 

A Constituição de 1891, “orientada por exagerado espírito federativo”90, 

estabeleceu a competência dos Estados para legislar sobre processo civil e comercial. Os 

Códigos estaduais foram sendo sucessivamente promulgados até 1930 quando os últimos 

Estados, São Paulo e Paraíba, editaram seus Códigos de Processo Civil. O Regulamento 

737, entretanto, teve vigência até 1940, com o advento do Código de Processo Civil de 

1939, nos estados de Alagoas, Amazonas, Goiás e Mato Grosso91, que não promulgaram 

seus Códigos92. Mesmo em alguns Estados em que houve publicação de Código próprio, 

limitou-se o legislador a reproduzir a disciplina do Regulamento acerca da assistência93. 

Foram os seguintes os Códigos estaduais promulgados94: o do Pará, em 1905; o do 

Rio Grande do Sul, em 1908; o do Maranhão, em 1909; os da Bahia e do Espírito Santo95, 

em 1915; o do Rio de Janeiro, em 1919; os do Paraná, do Piauí e de Sergipe, em 1920; o 

do Ceará, em 1921; os de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte, em 1922; os de 

Pernambuco e do Distrito Federal96, em 1924; o de Santa Catarina, em 1928; os de São 

Paulo, do Espírito Santo97 e da Paraíba, em 1930. 

                                                 
90 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 91. 
91 A despeito de não ter promulgado seu Código de Processo Civil, o estado do Mato Grosso, na 
Consolidação do Direito Judiciário, previu a figura da assistência, repetindo a disciplina do Regulamento 
737. O mesmo deu-se com o projeto de Código daquele estado (Moacyr Lobo da Costa, Assistência 
(processo civil brasileiro), p. 82). 
92 De acordo com Moacyr Lobo da Costa, os estados “não tiveram pressa de elaborar seus estatutos 
processuais. Enquanto não o fizeram, o processo local continuou sendo regido pelas normas do Regulamento 
nº 737, que permaneceu em vigor e, em alguns Estados, teve vigência até 1940, ano em que passou a viger o 
Código Nacional” (Assistência (processo civil brasileiro), p. 68). 
93 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 71. 
94 A informação foi obtida na obra de Moacyr Lobo da Costa que chega a confrontar outros autores que, 
segundo ele, estabeleceram ordem equivocada de promulgação dos Códigos (Assistência (processo civil 
brasileiro), p. 72-77). 
95 Trata-se, aqui, do Código promulgado pela Lei n. 1055/1915, uma vez que esta revogou o Decreto n. 
1882/1914, que não chegou a entrar em vigor (Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), 
p. 75). 
96 Trata-se, aqui, do Código promulgado pelo Decreto n. 16.752/1924, uma vez que o Decreto 8332/1910 não 
chegou a entrar em vigor (Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 75-76). 
97 Trata-se de um novo Código estadual que substituiu aquele de 1915. 
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Alguns Códigos estaduais repetiram o conceito de assistente existente no 

Regulamento 737, a exemplo dos Códigos do Pará (artigo 143), do Rio Grande do Sul 

(artigo 89), do Maranhão (artigo 202), do Espírito Santo de 1914 (artigo 485), do Piauí 

(artigo 119), de Sergipe (artigo 164), do Ceará (artigo 167)98, do Rio Grande do Norte 

(artigo 130), do Distrito Federal (artigo 156) e de Santa Catarina (artigo 647). 

Outros Códigos previram que poderia ingressar como assistente aquele que tivesse 

interesse em auxiliar alguma das partes em razão de interesse em sua vitória. Com efeito, 

assim disciplinaram a assistência, com ligeiras diferenças entre si, os Códigos da Bahia 

(artigo 17), do Paraná (artigo 83), de Minas Gerais (artigo 236), de Pernambuco (artigo 

420), de São Paulo (artigo 78) e do Espírito Santo de 1930 (artigo 63). Alguns desses 

Códigos exigiram expressamente o interesse jurídico para a intervenção enquanto outros 

deixaram de fazê-lo99. 

O Código da Paraíba, último a ser promulgado, previa em seu artigo 237 tanto a 

redação do Regulamento 737 como aquela perfilhada por outros Códigos, na esteira do 

artigo 17 do Código baiano: “todo aquêle que quiser defender o seu direito com o autor, ou 

do réu, ou tiver interêsse que a decisão da causa seja favorável a qualquer das partes, pode 

intervir no processo como assistente”. É artigo, como expôs Moacyr Lobo da Costa, “de 

duvidosa coerência doutrinária”100. 

Dentre todos os Códigos estaduais destacam-se dois: o do Paraná, por ter previsto 

a figura da intervenção litisconsorcial, inaugurada no ordenamento pátrio pela Lei n. 

221/1894, e o da Bahia, por ter previsto em artigos diferentes a assistência simples e a 

litisconsorcial, nos mesmos moldes do Código vigente. Tais Códigos, por isso, serão 

estudados em itens separados.  

                                                 
98 Em relação ao Código do Ceará, há uma divergência doutrinária a ser apontada. Mário de Assis Moura 
afirma que o Código de Processo Civil do Estado do Ceará previa a assistência, no artigo 167, nos seguintes 
termos: “verifica-se a assistencia, quando alguem intervem no processo para defender o seu direito 
juntamente com o do autor ou o do réo” (cf. Da intervenção de terceiros, p. 125). No mesmo sentido, Alfredo 
Araújo Lopes da Costa coloca referido diploma legislativo entre aqueles que “conservaram o texto defeituoso 
do art. 123 do Reg. 737” (Da intervenção de terceiros no processo, p. 98) e reproduz redação do artigo 167 
idêntica à de Mário de Assis Moura (idem, p. 256). De outro lado, Moacyr Lobo da Costa afirma que o 
Código cearense foi o primeiro a reproduzir a disciplina do Código baiano dispondo, em seu artigo 167, que 
“pode intervir como assistente, na causa pendente entre outros, quem tiver interêsse jurídico em que a decisão 
seja favorável a uma das partes” (cf. Assistência (processo civil brasileiro), p. 86). 
99 De acordo com Moacyr Lobo da Costa, no Código paulista, “por proposta de Costa Manso foi dispensada a 
exigência de ser ‘jurídico’ o interêsse, para ser permitida a assistência, também, em virtude de interêsse de 
fato” (Assistência (processo civil brasileiro), p. 85). Isso ocorreu porque, na esteira de parte da doutrina 
italiana, Costa Manso reputava que o interesse do tabelião seria interesse de mero fato (idem, p. 116). 
100 Assistência (processo civil brasileiro), p. 86. 
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Em razão de a maioria dos Códigos não ter previsto figuras diferenciadas de 

assistência simples e litisconsorcial, os problemas da legislação anterior permaneceram os 

mesmos sob a vigência dos Códigos estaduais. Ademais, a ausência de uniformidade na 

disciplina da assistência nos Códigos estaduais só contribuiu para torná-la ainda mais 

confusa101. 

 

2.6.1. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DO ESTADO DA BAHIA 

O Código baiano diferenciou-se dos demais, pois “fugiu à tradição, sob a 

preponderante influência do direito germânico”102. Assim, referido Código disciplinou a 

assistência simples, no artigo 17 (“quem tenha interesse juridico em que a decisão de uma 

causa, pendente entre outras pessoas, seja favoravel a uma das partes, pode intervir no 

processo em auxilio della, como assistente”), e a assistência litisconsorcial, no artigo 22, 

com redação muito semelhante à da ZPO alemã (“si pela natureza da relação jurídica 

controvertida, ou por disposição de lei, a sentença proferida na causa é directamente 

efficaz para a relação jurídica entre o assistente e o adversário da parte assistida, a posição 

daquelle no processo é a de um litisconsorte”). 

Ao comentar o artigo 17, Eduardo Espínola, autor do projeto do Código baiano, 

deixa clara sua inspiração na ZPO alemã e critica a disciplina do Regulamento 737 por 

reputar que aquele que defende seu direito juntamente com o do autor ou do réu é 

verdadeiro litisconsorte e não simples assistente103.  

Embora a redação do artigo 17 tenha contribuído para uma melhor compreensão 

da assistência simples, a grande novidade do Código baiano está no artigo 22. Na hipótese 

                                                 
101 Para Moacyr Lobo da Costa, “no período histórico de vigência dos Códigos estaduais, tornou-se 
impraticável o estabelecimento de conceito doutrinário uniforme sôbre a figura jurídica da assistência, no 
processo civil brasileiro, em face da disparidade das normas positivas, muitas vêzes antagônicas, que 
configuravam ou desfiguravam o assistente e sua atuação processual, de um Estado para outro” (Assistência 
(processo civil brasileiro), p. 89). 
102 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 80. 
103 Afirma o autor que a distinção entre assistente e litisconsorte “deve estabelecer-se cuidadosamente, desde 
que mui diversos são os effeitos da actividade processual do interessado, conforme é litisconsorte ou simples 
assistente” (Codigo do Processo do Estado da Bahia anotado, v. 1, p. 329). No mesmo sentido é o 
posicionamento do autor do Código mineiro, o qual, declarando expressamente ter se inspirado no Código 
baiano, assim se manifesta: “Segundo a orientação, até aqui geralmente seguida, o assistente intervem no 
processo para defender um direito próprio, ao passo que a doutrina que me parece mais acceitavel é a que 
admitte a intervenção do assistente só para defender o direito de uma das partes. No meu conceito, o que 
intervem no processo para defender o direito proprio, conjunctamente com uma das partes, é litis-consorte e 
não assistente. E' a doutrina que vingou no Cod. da Bahia, art. 17” (Codigo do Processo Civil com 
annotações por Arthur Ribeiro, p. 77-78). 
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nele prevista, entende Eduardo Espínola, o assistente “não é mais um terceiro, cuja 

situação jurídica em relação á parte contraria fica intacta depois de proferida a sentença na 

causa em que intervém. E, assim, deve ter no correr do processo maior liberdade de acção, 

mais independencia e as garantias de um verdadeiro litigante, desde que se não limitará a 

auxiliar uma das partes, mas também terá de defender sua propria pretensão”104. Ele não se 

transformava, entretanto, em verdadeiro litisconsorte105. 

 

2.6.2. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ 

O Código paranaense, embora tenha disciplinado apenas a assistência simples, 

merece menção por ter previsto, no capítulo relativo ao litisconsórcio, a possibilidade de 

terceiros intervirem no processo para fazer valer contra uma das partes direito próprio e 

autônomo, mas inteiramente idêntico ao da outra parte106. 

A intervenção litisconsorcial era disciplinada no art. 23 onde se previa que “em 

qualquer fase do processo da ação, em 1ª ou 2ª instância, podem intervir terceiros, a fim de 

fazer valer contra uma das partes direito próprio e autônomo, mas inteiramente idêntico ao 

da outra parte”. 

De acordo com Moacyr Lobo da Costa, tal norma foi inspirada na Lei n. 

221/1894; entretanto, é de se notar que o Código paranaense, embora não permitisse a 

intervenção de todo e qualquer sujeito que poderia ter sido litisconsorte desde o início, não 

restringiu a intervenção apenas às causas de anulação de atos administrativos, como se 

dava na vigência da mencionada lei. A inovação legislativa, entretanto, por estar contida 

em um Código estadual, não teve a repercussão que merecia. 

 

2.7. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939 

A Constituição de 1934 restabeleceu a competência privativa da União para 

legislar sobre direito processual. Com isso, haveria a chance de, com um Código unificado, 

                                                 
104 Codigo do Processo do Estado da Bahia anotado, v. 1, p. 336. 
105 Codigo do Processo do Estado da Bahia anotado, v. 1, p. 336. 
106 O projeto do Código paulista chegou a prever instituto similar, o qual foi suprimido na versão final 
(Alfredo Araújo Lopes da Costa, Da intervenção de terceiros no processo, p. 141-143 e Moacyr Lobo da 
Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 84-85). Também foi prevista a intervenção litisconsorcial no 
projeto de Código do Mato Grosso, o qual não chegou a ser promulgado (Moacyr Lobo da Costa, Assistência 
(processo civil brasileiro), p. 85). 
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pôr fim às tantas divergências existentes nos Códigos estaduais acerca da disciplina da 

assistência. 

É, entretanto, de reconhecida e proclamada infelicidade107 a redação do artigo 93 

do Código de Processo Civil de 1939, que, paradoxalmente, tinha a intenção disciplinar a 

assistência de maneira menos prolixa108. Referido artigo gerou inúmeras controvérsias 

entre os doutrinadores em relação à definição de qual(is) modalidade(s) de assistência 

teria(m) sido admitida(s) pelo Código. A localização do artigo, no capítulo referente ao 

litisconsórcio, só contribuiu para ampliar as controvérsias109. 

Assim dispunha o Código revogado: “quando a sentença houver de influir na 

relação jurídica entre qualquer das partes e terceiro, êste poderá intervir no processo como 

assistente, equiparado ao litisconsorte”. 

Antes de se chegar a tão criticada redação, houve três distintas sugestões de 

redação na fase de preparação do Código revogado110. 

O Anteprojeto da 12ª Subcomissão assim disciplinava, no artigo 55, a assistência: 

“o terceiro que alegar interêsse em defender o seu direito juntamente com o do autor ou o 

do réu, em relação à coisa pedida e à causa de pedir, poderá intervir na ação, em qualquer 

tempo e instância, para auxiliar alguma das partes”. 

Além disso, continha o mencionado Anteprojeto minuciosa disciplina a respeito 

do procedimento da intervenção e dos poderes do assistente (artigos 55 a 61) e 

disciplinava, ainda, a intervenção litisconsorcial, no artigo 37: “A quem puder figurar na 

causa como litisconsorte ou coligado é facultado intervir em qualquer tempo e instância, 

recebendo a causa no estado em que estiver, e podendo, no caso do art. 34, ajuntar o seu 

                                                 
107 Em razão da disciplina incompleta e confusa do Código de 1939, Pedro Palmeira chegou a afirmar que “a 
assistência tem sido de uma infelicidade sem par no direito brasileiro” (Da intervenção de terceiros nos 
principais sistemas legislativos – da oposição, p. 111). 
108 Pedro Batista Martins, Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, 1940, p. 289. 
109 A localização da disciplina da assistência junto ao litisconsórcio e fora do capítulo da intervenção de 
terceiros foi alvo de críticas da doutrina. Enrico Tullio Liebman, após enunciar as características da 
assistência, afirma que “teria sido mais exato colocar a disposição do art. 93 no capítulo do Código que trata 
da intervenção de terceiros” (Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 239, nota 
1); Alfredo Araújo Lopes da Costa afirma que o legislador andou mal ao tratar da assistência, sendo um dos 
motivos o fato de “tirar do capítulo que trata da intervenção de terceiros, para aquêle em que se norma o 
litisconsórcio, a matéria da assistência, como se esta não fôsse intervenção de terceiro e, de outro lado, 
pudese equiparar-se ao litisconsórcio (Direito processual civil brasileiro, v. I, p. 428); por fim, Pedro 
Palmeira afirma que o legislador esqueceu-se que “não há equiparação legal que tenha a fôrça de transformar 
o terceiro interveniente em litisconsorte da parte assistida” (Da intervenção de terceiros nos principais 
sistemas legislativos, p. 109). 
110 Para maiores detalhes a respeito dos detalhes históricos, v. Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo 
civil brasileiro), especialmente p. 91-98.  
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pedido ou a sua defesa, antes da fase probatória, ou mesmo depois, se a prova for 

exclusivamente documental, e desde logo exibida, ouvida a parte contrária em cinco dias”. 

O Projeto Levi Carneiro111, por sua vez, trazia a seguinte previsão: “quem tiver 

interesse jurídico em que a decisão de causa pendente entre outras pessoas, seja favorável a 

uma destas, poderá intervir no processo como seu assistente, antes de proferida sentença 

final de primeira instância”. De resto, com algumas poucas exceções, praticamente repetia 

o supramencionado Anteprojeto (artigos 44 a 49). 

Manteve, tal Projeto, inclusive a disciplina da intervenção litisconsorcial (artigo 

28) com fidelidade quase total a não ser por um erro de técnica que cometeu ao substituir a 

expressão “a quem puder figurar na causa como litisconsorte ou coligado” por “a quem 

figurar na causa como litisconsorte ou coligado”. Ora, é óbvio que quem já está no 

processo não precisa – e nem pode – intervir. 

Por fim, com o advento da Constituição de 1937, foi nomeada nova comissão de 

juristas para redação de novo projeto de Código de Processo Civil. Pedro Batista Martins, 

entretanto, apresentou sozinho projeto preliminar, em razão de divergências na comissão, 

como relata Moacyr Lobo da Costa, o qual foi aceito pelo Ministro da Justiça e publicado 

para receber sugestões112. 

O Projeto preliminar de Pedro Batista Martins disciplinava a assistência em seu 

artigo 101: “poderá intervir no processo, como assistente do autor ou do réu, todo aquêle 

que, desde logo, provar interêsse jurídico na questão controvertida em juízo”. Previa, 

ainda, no parágrafo único do artigo 106, que se “pela natureza da relação jurídica 

controvertida ou por disposição de lei, a sentença tiver de influir na relação jurídica entre o 

assistente e à parte contrária à assistida, o assistente será considerado litisconsorte”. Os 

demais dispositivos que disciplinavam o procedimento da intervenção e os poderes do 

assistente, como bem observa Moacyr Lobo da Costa, “não discrepavam do sistema 

tradicional”113. 

Como se vê, todos os dispositivos suscitados na etapa de preparação do Código de 

Processo Civil de 1939 não conseguiram, com a clareza necessária, discernir a assistência 

                                                 
111 A denominação “Projeto Levi Carneiro” foi dada por Moacyr Lobo da Costa. Levi Carneiro foi incumbido 
de redigir a Parte Geral do Código, o que o tornou autor de um Projeto parcial do Código, ao lado de outros 
dois que, reunidos no final de 1935, foram submetidos à apreciação do então Ministro da Justiça, Vicente 
Ráo (cf. Assistência (processo civil brasileiro), p. 93-95). 
112 Idem, p. 95. 
113 Idem, p. 97. 
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simples da litisconsorcial, do modo como se apresentam hoje na lei, apresentando certa 

miscelânea de regras pertinentes a essas duas modalidades de intervenção114. 

É de se reconhecer, entretanto, o mérito do Anteprojeto da 12ª Comissão e do 

Projeto Levi Carneiro, apesar de imprecisão terminológica deste segundo, no sentido de 

tentar introduzir no ordenamento brasileiro, ao lado da assistência, a intervenção 

litisconsorcial, consistente no ingresso, a qualquer tempo, daquele que poderia figurar na 

causa como litisconsorte. 

O Projeto de Pedro Batista Martins, por sua vez, não disciplinou a intervenção 

litisconsorcial e em relação à assistência trazia redação bastante confusa, a qual, após o 

acolhimento da sugestão de J. A. Carvalho e Melo115 foi, ainda, equivocadamente 

mutilada. O autor do projeto suprimiu todos os artigos que disciplinavam a assistência e 

elaborou o já mencionado artigo 93, na tentativa de disciplinar somente a assistência 

litisconsorcial116. 

                                                 
114 Barbosa Moreira afirma que “o conceito de assistência consagrado no art. 93 – frise-se logo – não parece, 
a rigor, coincidir em extensão nem com o de uma, nem com o de outra modalidade: é mais amplo do que o da 
assistência qualificada, sem abranger tôdas as hipóteses de assistência simples. ‘Influir’ a sentença em 
relação jurídica entre o terceiro e uma das partes não é o mesmo que produzir ela efeitos diretos sôbre tal 
relação; mas também não é o mesmo que ter o terceiro simples interêsse na vitória do autor ou do réu” 
(Intervenção litisconsorcial voluntária, p. 24). 
115 Moacyr Lobo da Costa transcreve em sua obra monográfica sobre a assistência o artigo publicado por J. 
A. Carvalho e Melo na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro no dia 6 de abril de 1939 (Assistência (processo 
civil brasileiro), p. 97-98). Bem interpretada a sugestão de Carvalho e Melo, ela dizia respeito apenas a uma 
tentativa de tornar mais clara a disciplina do Código e não à eliminação da assistência simples (tanto que a 
ele se refere como “assistente propriamente dito”). O problema do Projeto de Pedro Batista Martins, na visão 
de Carvalho e Melo, era que disciplinava a assistência litisconsorcial no parágrafo único de um dispositivo 
que dizia respeito à assistência simples. Parece ter ocorrido uma série de mal entendidos. Nem Carvalho e 
Melo compreendeu o Projeto de Pedro Batista Martins, nem este, por sua vez, compreendeu a crítica daquele. 
Isso porque é fato que a abrangente disciplina da assistência simples, tanto ao longo da história como no 
direito vigente, comporta também a figura da assistência litisconsorcial. Ora, quem pode dizer que o 
assistente litisconsorcial não tenha interesse na vitória de uma das partes? A questão é que o assistente 
simples, por não ter direito próprio discutido principaliter no processo, nunca poderá tê-lo apreciado pelo 
juiz. Decorrência lógica disso é que não fica vinculado à coisa julgada e, por isso, não fica, “em caso algum, 
inibido de formular o seu pedido, diretamente, em ação própria”. É isso que dispunha o caput do artigo 106 
do Projeto Pedro Batista Martins. O mesmo não ocorre, entretanto, com o assistente litisconsorcial, que 
ficaria, então, de acordo com o Projeto, vinculado à coisa julgada. E, desse modo, o parágrafo único previa 
uma espécie de exceção à regra geral da não vinculação do assistente à coisa julgada trazida no caput. Não se 
está, aqui, defendendo a redação do Projeto Pedro Batista Martins que, por diversos outros motivos, era 
atécnica. O que se quer esclarecer é que aparentemente em decorrência de uma má compreensão do Projeto, 
favorecida, sem dúvida, por sua má redação, Carvalho e Melo fez sugestão também mal compreendida por 
Pedro Batista Martins cujo acolhimento resultou na incompleta e infeliz redação do artigo 93 do Código 
revogado. Christino Almeida do Valle chega a responsabilizar Carvalho e Melo pelo “erro” de Pedro Batista 
Martins (Da assistência e o novo Código de Processo Civil, p. 23). 
116 Acerta Moacyr Lobo da Costa ao afirmar que “o texto do art. 93 é adaptação deturpada do princípio 
consagrado no Código alemão e reproduzido pelos Códigos austríaco e húngaro e, entre nós, pelo da Bahia” 
(Assitência (processo civil brasileiro), p. 102). 
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A ideia fica clara nos comentários de Pedro Batista Martins à disciplina da 

assistência no Código de Processo Civil de 1939 quando apontava ser diferente do direito 

anterior na medida em que “a assistência era um instituto regulado com prolixidade e 

abundância de detalhes e não tinha, como no Código, caráter estritamente 

litisconsorcial”117. 

A redação do dispositivo, entretanto, não favorece referido entendimento e grande 

controvérsia instalou-se entre os doutrinadores da época para se estabelecer se o Código, 

no artigo 93, disciplinava somente a assistência litisconsorcial ou também a assistência 

simples. Como afirma Barbosa Moreira, “o Código disse pouco; e o que disse, disse 

mal”118. 

Ainda que Pedro Batista Martins tenha declarado sua intenção de disciplinar 

somente a assistência litisconsorcial, sabe-se que a mens legis, que deve ser buscada, não é 

sinônimo da mens legislatoris e parece mais fácil admitir que a intrincada redação 

(“artiguinho, único e mal redigido”, de acordo com Lopes da Costa119) tenha resultado de 

uma mal sucedida tentativa de delimitar o interesse que autorizaria a intervenção do 

assistente120. 

                                                 
117 Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, 1940, p. 289. Pedro Batista Martins é acompanhado, nesse 
entendimento, por Moacyr Lobo da Costa, que se refere à assistência litisconsorcial como a “única admitida 
no processo civil brasileiro” (Assistência (processo civil brasileiro), p. 99 e A intervenção iussu iudicis no 
processo civil brasileiro, p. 123), Gabriel Rezende Filho, que aponta o radicalismo do Código revogado ao 
não cogitar da assistência simples e só admitir a litisconsorcial e chega a questionar-se se teria o Código 
seguido o melhor caminho, sem, contudo, oferecer respostas (Curso de direito processual civil, vol. I, p. 
283), Pedro Palmeira, que afirma que o §69 da ZPO alemã corresponde ao artigo 93 do Código de Processo 
Civil de 1939, ainda que reconheça uma diferença entre elas, qual seja, o fato de o artigo 93 ser mais amplo 
por prever a assistência quando houver relação jurídica com qualquer das partes e não apenas com o 
adversário do assistido (Da intervenção de terceiros nos principais sistemas legislativos, p. 59-60 e p. 109), 
Enrico Tullio Liebman, que em nota à edição brasileira da obra de Chiovenda afirma que o Código revogado 
“reconhece unicamente a intervenção voluntária litisconsorcial” (Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito 
processual civil, v. 2, p. 238, nota n. 1), Carvalho Santos, que afirma ser clara a intenção do Código revogado 
no sentido de “abolir o instituto tal como delineado no direito anterior, admitindo-o tão somente como 
equiparado ao litisconsórcio” (Código de Processo Civil interpretado, v. 1, p. 381-382), Guilherme Estellita, 
para quem “o Código só admitiu a assistência qualificada ou autônoma, também chamada litisconsorcial (Do 
Litisconsórcio no direito brasileiro, p. 225) e Eliézer Rosa (Assistência simples, p. 73). Jorge Americano, 
embora tenha comentado o Código revogado, deixou de se manifestar sobre a polêmica (Comentários ao 
Código de Processo Civil do Brasil, v. 1, p.133-138). 
118 Intervenção litisconsorcial voluntária, p. 24. 
119 Direito processual civil brasileiro, v. I, p. 428. O mesmo dispositivo é qualificado de “inexpressivo, 
omisso e confuso” por Christino Almeida do Valle (Da assistência e o novo Código Processo Civil, p. 27) e 
ainda de “lacônico ao extremo” por Moacyr Amaral Santos (Primeiras linhas de direito procesual civil, v. 2, 
p. 54). 
120 Essa é também a opinião de João Bonumá, para quem, com a redação do artigo 93, pretendeu-se “evitar a 
interminável e por vêzes inútil discussão, que lavrava na doutrina e se refletia na jurisprudência, sôbre o 
interêsse que justificava o ingresso do terceiro interveniente em processo alheio, como assistente” (Direito 
processual civil, v. 1, p. 559). Com efeito, assim se manifesta o próprio Pedro Batista Martins: “O texto 
restringiu o conceito jurídico da assistência, limitando-a aos casos em que a sentença haja de influir na 
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Fato é que a redação do dispositivo, ao fazer referência a “relação jurídica entre 

qualquer das partes e terceiros” acaba por admitir as duas figuras de assistência, ainda que 

não tenha sido essa a intenção do legislador121. Com efeito, a existência de relação jurídica 

entre o terceiro que pretende intervir e aquele que quer assistir é uma das possibilidades 

previstas no artigo 50 do atual Código de Processo Civil, que disciplina a assistência 

simples. Por outro lado, assistência litisconsorcial existirá quando a sentença houver de 

influir em relação jurídica existente entre o que pretende ser assistente e o adversário 

daquele que quer assistir, conforme dispõe o vigente artigo 54. 

Embora tenha gozado de menor adesão doutrinária, o entendimento segundo o 

qual era possível dar-se, na vigência do Código de Processo Civil de 1939, tanto a 

assistência simples como a litisconsorcial prevaleceu na jurisprudência122. 

Para Moacyr Lobo da Costa, o art. 93 previu uma figura que “não é, 

doutrinariamente, nem assistência simples, nem assistência qualificada ou litisconsorcial, 

e, como é óbvio, não pode ser simultâneamente as duas”123. Em sentido análogo, Christino 

                                                                                                                                                    
relação jurídica entre qualquer das partes e terceiro. Só nestes casos poderá admitir-se a intervenção 
voluntária. O assistente ficará então equiparado ao litisconsorte e será parte na causa, podendo recorrer, 
produzir provas e usar de todos os meios de ataque ou de defesa que se reconhecem aos litigantes” 
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 291). Ubiratan do Couto Maurício critica a redação do 
Código revogado por reputar que dificultou a compreensão do instituto em razão da ausência de menção ao 
conceito de interesse (Assistência simples no direito processual civil, p. 53), crítica com a qual não se pode 
concordar porque é mais desejável que o interesse seja especificado, descrito, do que meramente 
mencionado. 
121 É esse o entendimento de José Frederico Marques, que afirma não ser exato o entendimento segundo o 
qual o Código revogado teria adotado apenas a assistência qualificada (Instituições de direito processual 
civil, vol. II, p. 281) e que “a intervenção adesiva não qualificada permanece incluída nos limites traçados 
pelo Código” (idem, p. 282), de Pontes de Miranda, que reputa necessário interpretar o art. 93, distinguindo 
as duas espécies de influência (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo II,  p. 136) e de Lopes da 
Costa, para quem “o Código admitiu as duas espécies, sem embargo da informação do autor do projeto de 
haver querido suprimir uma delas” (Direito processual civil brasileiro, v. I, p. 432). Manifestam-se no 
mesmo sentido, mais recentemente, Sérgio Ferraz, que afirma ter o Código revogado admitido os “dois tipos 
de assistência, tratando ambos como se litisconsortes fossem, com as limitações evidentemente impostas pelo 
fato de serem assistentes e não partes” (Assistência litisconsorcial no direito processual civil , p. 97) e 
Waldemar Mariz de Oliveira Jùnior, o qual afirma sempre ter sustentado, “com base em Pontes de Miranda, 
em José Frederico Marques que, não obstante o laconismo e as impropriedades do art. 93 do Código anterior, 
existia, também, em nosso direito, a intervenção adesiva simples, a assistência simples" (Assistência, 
oposição e nomeação à autoria, p. 69). Ovídio Araújo Baptista da Silva, mesmo sem esclarecer seu 
posicionamento, afirma, em relação ao artigo 93 do Código revogado, que “o preceito acabava misturando as 
duas formas de intervenção, a adesiva simples e a litisconsorcial” (Comentários ao Código de Processo Civil, 
vol. 1, p. 275). Vale mencionar, por fim, que Affonso Fraga, em obra publicada no ano de 1940, trata apenas 
da assistência simples, mas sequer menciona o Código de Processo Civil de 1939 (Instituições do processo 
civil, p. 311-316). 
122 “Talvez porque a tradição nacional fosse de admitir a assistência simples desde as Ordenações do Reino, a 
jurisprudência predominante foi no sentido de entender que as duas modalidades estavam incluídas no 
Código” (Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, p. 219). 
123 Cf. Assistência (processo civil brasileiro), p. 100. O jurista complementa essa ideia afirmando que a 
equiparação do assistente ao litisconsorte é suficiente para afastar a assistência simples e que apenas a relação 
jurídica entre o interveniente e a parte contrária ao assistido é que caracterizaria a assistência litisconsorcial 
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Almeida do Valle afirma que o legislador criou “um artigo sui generis até então 

desconhecido em todas as legislações congêneres” e que “peca pela base, de má 

originalidade”124. 

Mas, por tudo o que se disse, aqui não há que se falar em originalidade, nem boa, 

nem má. Mais fácil admitir tenha o legislador se perdido em meio a tantas considerações 

imprecisas acerca da assistência ao longo da história e tenha misturado, em demonstração 

de falta de técnica, elementos dos dois tipos de assistência, o que resultou em redação que 

destoou até mesmo de sua própria vontade125. 

Fato incontestável é que “o Código, com regular a assistência num único artigo, 

lacônico e mal redigido, deixou em aberto, para ser construído pela doutrina, o perfil dessa 

figura processual, nos seus aspectos particulares, de que o juiz terá de se socorrer na 

solução de casos concretos”126. Coube ainda à jurisprudência – certamente auxiliada pela 

doutrina – firmar entendimento sobre todos os aspectos procedimentais da intervenção, 

tendo em vista que o único dispositivo do Código revogado a disciplinar a assistência era o 

artigo 93. 

No que toca ao momento da intervenção, Moacyr Lobo da Costa aponta 

divergência na doutrina e afirma que a jurisprudência acabava por admitir a assistência, no 

silêncio da lei, inclusive na execução127. Em relação à posição do assistente no processo, 

                                                                                                                                                    
(idem, p. 101). Em sentido análogo, e comparando o ordenamento brasileiro com o alemão, João Bonumá 
afirma que “avançou-se além da assistência simples sem se restringir os limites que os processos alemão e 
austríaco marcavam para a assistência litisconsorcial” (Direito processual civil, v. 1, p. 559). 
124 Da assistência e o novo Código de Processo Civil, p. 26. Tem idêntico posicionamento Frederico 
Marques: “De tudo se infere que o legislador pátrio adotou conceito próprio de assistência. O art. 93 prevê a 
assistência qualificada e ainda casos de assistência simples” (Instituições de direito processual civil, v. II, p. 
282). Parece também defendê-lo Moacyr Amaral Santos quando afirma que “o Código de Processo Civil de 
1939 afastou-se do sistema do Reg. nº 737, de 1850, que, cogitando da assistência simples, ou adesiva, a 
confundia com a litisconsorcial, do sistema dos códigos que, acompanhando o de Minas Gerais, admitiam 
apenas a assistência adesiva; do sistema do Código baiano, que delineava as duas figuras de assistência, 
simples e litisconsorcial; e até mesmo do seu próprio anteprojeto, em que esses dois tipos eram instituídos” 
(Primeiras linhas de direito processual civil, v. 2, p. 53). Só é possível concordar com o Christino Almeida 
do Valle quando afirma que “misturando espécies heterogêneas, figuras distintas, o autor do Código ficou 
entre as duas; e, embora definindo-se expressamente por uma delas, o assistente litisconsorcial não deixou de, 
por outro lado, virtualmente, admitir outro, o assistente simples, num encabulhamento que só poderia ser 
nocivo, perplexando os juristas e causando, na prática, grandes dificuldades e confusões, já que se trata de 
institutos – repisemos – de índoles completamente, visceralmente, antagônicas” (Da assistência e o novo 
Código de Processo Civil, p. 26). 
125 Em obra posterior, Christino Almeida do Valle é muito preciso ao afirmar que “o Código de 39 
encambulhou assistência simples com assistência qualificada” (Técnica processual civil, p. 218). 
126 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 103. 
127 Assistência (processo civil brasileiro), p. 135. O autor, entretanto, reputava que o limite da intervenção 
deveria ser o trânsito em julgado da sentença em razão de o seu objetivo ser o de “proteger a relação jurídica 
de que é titular, mediante o reconhecimento do direito do assistido, em razão dos efeitos da sentença poderem 
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entendia a doutrina que o assistente não se tornava parte. A equiparação legal ao 

litisconsorte dava-se apenas para efeito de gestão autonôma do processo128. 

O assistente não podia, por exemplo, apresentar exceção de incompetência129. A 

incompetência absoluta poderia ser por ele alegada apenas porque a matéria estava sujeita 

ao conhecimento ex officio do juiz130. A regra, entretanto, era excepcionada quando fosse 

interveniente a Fazenda Nacional. Por outro lado, poderia o assistente arguir a suspeição 

do juiz131. 

Em relação à defesa de mérito, divergia a doutrina em considerar que o assistente 

poderia fazer quaisquer alegações132 ou que poderia apenas apresentar defesa direta contra 

o mérito, não podendo apresentar defesa indireta autônoma, mas apenas reforço àquela 

apresentada pelo réu originário133. 

No tocante às custas, doutrina e jurisprudência entendiam que quando o assistido 

fosse vencido, o assistente responderia pelas custas a que tivesse dado causa; em caso de 

vitória do assistido, a parte contrária teria que arcar com todas as custas, inclusive aquelas 

a que tivesse dado causa o assistente134. 

Importa salientar, em síntese conclusiva, que, a despeito de o Código de Processo 

Civil de 1939 ter disciplinado muito mal a assistência, já havia uma consciência jurídica 

em relação ao tema que distinguia duas espécies de assistência, não obstante houvesse, no 

tratamento de cada uma delas, algumas incongruências135. 

                                                                                                                                                    
atingir aquela relação” (idem, p. 134). Para ele, os incidentes cognitivos que poderiam ocorrer na execução 
também admitiam, naturalmente, a intervenção (idem, p. 135).  
128 Ver, nesse sentido, João Bonumá, Direito processual civil, v. 1, p. 560 e Moacyr Lobo da Costa, 
Assistência (processo civil brasileiro), p. 138. Em decorrência dessa equiparação ao litisconsorte, prevaleceu 
na doutrina que a morte do assistente era apta a acarretar interrupção da instância, o que hoje conhecemos por 
suspensão do processo (idem, p. 139-140). 
129 Para João Bonumá, “não pode o assistente declinar do fôro ou do juízo, apresentar exceções ou 
reconvenções, fazer pedidos que ampliem, restrinjam ou modifiquem o objeto do processo. Isso porque todos 
êsses atos representam atividade de parte e o assistente é, apenas, um terceiro interveniente” (Direito 
processual civil, v. 1, p. 562-563). 
130 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 143. O assistente pode, aliás, alegar toda 
e qualquer matéria de ordem pública, pois sujeitas ao conhecimento ex officio do juiz. 
131 De acordo com Moacyr Lobo da Costa, “como o terceiro intervém no processo em razão de seu interêsse 
jurídico na decisão da lide, a imparcialidade do Juiz ante aquêle interesse é garantia de proteção que lhe deve 
ser assegurada” (Assistência (processo civil brasileiro), p. 144). 
132 João Bonumá, Direito processual civil, v. 1, p. 563. 
133 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 146-148. 
134 Moacyr Lobo da Costa, Assistência (processo civil brasileiro), p. 150. 
135 Alguns doutrinadores não poucas vezes confundiam – e ainda hoje confundem – a assistência 
litisconsorcial com a intervenção litisconsorcial, o que não escapou da observação de Barbosa Moreira: 
“Ainda hoje é comum deparar, na doutrina, exemplos típicos de intervenção litisconsorcial como se fôssem 
de intervenção assistencial. E, de outras vêzes, tem-se procurado restringir o âmbito de admissibilidade da 
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Por fim, é necessária ainda uma breve menção a dois aspectos importantes, por 

estarem relacionados ao tema objeto de estudo, quais sejam, a intervenção litisconsorcial e 

a intervenção iussu iudicis. 

Embora o Código revogado não tenha disciplinado a intervenção litisconsorcial de 

forma genérica136, José Carlos Barbosa Moreira defendia sua admissibilidade, 

condicionada à aceitação das partes137. Também Guilherme Estellita admitia a 

possibilidade de ocorrer intervenção litisconsorcial no curso do processo, tanto no polo 

ativo como no passivo, em hipóteses excepcionais, quando mais de uma pessoa tivesse o 

poder de defender o mesmo direito em juízo138. Tal intervenção, que também era admitida 

pela jurisprudência139, não se dava com fundamento no artigo 93, mas, sim, por razões 

sistemáticas e de economia processual140. 

No que toca à intervenção iussu iudicis141, o artigo 91 do Código revogado 

suscitou dúvidas sobre sua admissibilidade ao dispor que “o juiz, quando necessário, 

ordenará a citação de terceiros, para integrarem a contestação. Se a parte interessada não 

promover a citação no prazo marcado, o juiz absolverá o réu da instância”. 

A redação do artigo, como não poderia deixar de ser, foi alvo de críticas. Tendo 

expressamente se inspirado no projeto preliminar do Código de Processo Civil italiano142, 

o autor do Projeto substituiu, arbitrariamente, a palavra “contraditório” por 

“contestação”143. Ademais, “o Código deixa em aberto, sem solução, algumas importantes 

questões atinentes à intervenção de terceiro iussu iudicis, tais como, o momento processual 

do provimento do juiz determinando a intervenção, o prazo para ser efetivada a citação do 

                                                                                                                                                    
assistência quando o que se queria, no fundo, era afastar, em tal ou qual caso, a possibilidade da intervenção 
litisconsorcial” (Intervenção litisconsorcial voluntária, p. 25). 
136 Havia, apenas, no parágrafo único do artigo 88, previsão de ingresso do herdeiro nas ações em que a 
herança fosse autora ou ré, mas não havia uma previsão geral de intervenção litisconsorcial. 
137 Intervenção litisconsorcial voluntária, p. 29-31. O consentimento das partes é, para ele, verdadeira 
condição de admissibilidade da intervenção litisconsorcial voluntária (idem, p. 30). A despeito da ausência de 
previsão legal genérica para a intervenção litisconsorcial, não parece correto admiti-la apenas mediante 
concordância das partes. O tema será aprofundado no momento oportuno. 
138 Do litisconsórcio no direito brasileiro, p. 250-259. 
139 Ver, nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira, Intervenção litisconsorcial voluntária, p. 34-38. 
140 Nas palavras de Barbosa Moreira, “forçar uma pessoa a propor ação autônoma, para só depois permitir-lhe 
requerer a união desta com outra anteriormente proposta, em vez de aceitar que tal pessoa, desde logo, 
intervenha no processo preexistente, ao lado do autor primitivo, cuja situação à sua se equipara, é raciocinar, 
evidentíssimamente, ao arrepio do princípio da economia processual, é obrigar partes e órgãos judiciários a 
um dispêndio mais que supérfluo de atividade” (Intervenção litisconsorcial voluntária, p. 30-31). 
141 Trata-se de modalidade de intervenção coata, por ordem do juiz, quando este, reputando conveniente a 
presença de um sujeito no processo, ordena às partes sua citação. A figura está expressamente prevista no 
artigo 107 do Código de Processo Civil italiano. 
142 Pedro Batista Martins, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, 1960, p. 333. 
143 Guilherme Estellita, Do litisconsórcio no direito brasileiro, p. 240. 
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terceiro, sob pena de ser o réu absolvido da instância, o recurso cabível contra essa decisão 

e a posição do terceiro interveniente no processo”144. 

Prevaleceu o entendimento de que referido dispositivo não dava ao juiz o poder de 

ordenar a citação de qualquer terceiro, mas apenas do litisconsorte necessário que não 

estivesse presente no processo145. 

                                                 
144 Moacyr Lobo da Costa, A intervenção iussu iudicis no processo civil brasileiro, p. 159. 
145 Ver, nesse sentido, Pedro Batista Martins, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, 1960, p. 333-
334, Guilherme Estellita, Do litisconsórcio no direito brasileiro, p. 240-242, Gabriel Rezende Filho, Curso 
de direito processual civil, v. 1, p. 232-233, João Bonumá, Direito processual civil, p. 527-528 e José 
Frederico Marques, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 242-243. Moacyr Lobo da Costa, em 
trabalho monográfico sobre o assunto, sustenta posicionamento diverso. Argumenta que o poder do juiz de 
mandar citar os litisconsortes necessários já estava expressamente previsto no inciso I do artigo 294 do 
Código revogado, não havendo necessidade de sua repetição no artigo 91 (A intervenção iussu iudicis no 
processo civil brasileiro, p. 128) e ainda que na intervenção jussu judicis o juiz deve guiar-se por critérios de 
oportunidade (idem, p. 133). Conclui o autor, por fim, que o alcance da intervenção iussuijudicis limita-se 
aos casos de litisconsórcio facultativo próprio, ou seja, quando há conexão de causas e comunhão de 
interesses (idem, p. 136-143). 
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3. ASSISTÊNCIA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE 

Ao longo da evolução histórica da assistência foi se formando uma verdadeira 

consciência jurídica a respeito do instituto, nem sempre dependente do texto legal 

disciplinador do instituto. Demonstração cabal disso foi o fato de doutrina e jurisprudência 

terem admitido a assistência simples e a litisconsorcial sob a vigência do Código de 

Processo Civil de 1939, ainda que não seja possível afirmar que o texto legal gozasse de 

clareza tal que autorizasse claramente essa interpretação, a qual, aliás, nem era a intenção 

do autor do Projeto que veio a se transformar em Código. 

O Código de Processo Civil vigente, por seu turno, admitiu em artigos separados 

as duas modalidades de assistência. Há um artigo genérico, que prevê a possibilidade de 

intervenção de todo aquele que tenha interesse jurídico na vitória de uma das partes, para 

assisti-la (art. 50 do CPC), e outro mais específico conferindo tratamento de litisconsorte 

àquele que mantenha com a parte contrària à que pretende assistir relação jurídica que 

possa sofrer influência da sentença a ser proferida no processo pendente (art. 54 do CPC). 

Diz-se, por isso, que o Código vigente teve o mérito de ter explicitado melhor as duas 

modalidades de assistência. Mas não se trata propriamente de um ineditismo na história da 

legislação brasileira, já que o Código de Processo Civil do Estado da Bahia contava com 

disciplina semelhante. 

A inspiração do Código é evidente: o ordenamento alemão. Ainda que no tocante 

ao art. 54 do CPC afirme-se que a redação legal aproxima-se mais daquela prevista no 

ordenamento austríaco, não há dúvidas de que também este se inspirou na ZPO alemã146. 

Além de ter separado a assistência simples da litisconsorcial, o Código de 

Processo Civil vigente trouxe previsões específicas sobre o momento e o modo de ingresso 

do assistente, seus poderes no processo e a eficácia da intervenção147. Há, então, agora, um 

verdadeiro regime jurídico da assistência. E nesse particular a lei não faz qualquer 

distinção entre uma e outra figura, de modo que cabe à doutrina a tarefa de dizer o que é 

aplicável – e em que medida – a cada espécie de assistência. 

                                                 
146 Ver, nesse sentido, Barbosa Moreira, A influência do direito processual civil alemão em Portugal e no 
Brasil, p. 100 e ss. 
147 Barbosa Moreira observa que o Código vigente disciplinou a assistência “sem dúvida, com mais cuidado, 
mais minuciosamente (...), regulando expressamente os pressupostos da intervenção assistencial, o 
procedimento que deve ser observado, a extensão dos poderes concedidos ao assistente e os efeitos da 
intervenção, os seus possíveis reflexos em processo posterior que venha a ser instaurado e no qual a pessoa 
que figurou anteriormente como assistente vá porventura assumir a posição de parte principal” (Substituição 
das partes, litisconsórcio, assistência e intervenção de terceiros, p. 77). 
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Prevê o Código de Processo Civil que o terceiro pode intervir como assistente a 

qualquer momento e em qualquer tipo de procedimento (art. 50, parágrafo único, do CPC), 

prescreve o modo pelo qual se dá o incidente da intervenção (art. 51 do CPC), atribui ao 

assistente amplos poderes – “exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus 

processuais que o assistido” (art. 52 do CPC) – chegando a equiparar o assistente 

litisconsorcial a um litisconsorte (art. 54 do CPC) e, por fim, vincula o assistente à justiça 

da decisão proferida no processo em que tiver intervindo (art. 55 do CPC). 

No Anteprojeto Buzaid, a assistência havia sido disciplinada, nos artigos 65 a 70, 

sob a rubrica “intervenção adesiva”148, localizada no capítulo relativo à intervenção de 

terceiros. Durante a tramitação do projeto, entretanto, seu antigo nome foi restaurado e a 

assistência foi novamente deslocada para o capítulo do litisconsórcio. O legislador fechou, 

assim, os olhos para os reclamos da doutrina desde a vigência do Código anterior149, o que 

levou Arruda Alvim a afirmar que o legislador valorizou mais a assistência 

litisconsorcial150. A redação dos dispositivos, mesmo depois dessas mudanças, não sofreu 

alterações. 

                                                 
148 Não obstante tenha adotado tal denominação para o instituto, certamente por influência dos ordenamentos 
estrangeiros, o Anteprojeto continuava a se referir ao interveniente como assistente e à parte auxiliada como 
assistido na redação dos artigos. Para Moacyr Lobo da Costa, seria preferível a denominação “intervenção 
adesiva” na medida em que há diferença entre esta e a assistência, pois a primeira acarreta uma atuação 
paralela e a segunda uma atuação subordinada (Assistência (processo civil brasileiro), p. 164), mas a 
afirmação carece de justificativa, pois não é o nome que determina o modo de atuação, mas a disciplina legal 
e especialmente o enquadramento sistemático. Tanto isso é verdade que no direito alemão o instituto recebe o 
nome de “intervenção” e continua a ter, para a doutrina, atuação subordinada. Para ele, entretanto, a 
intervenção adesiva é “uma forma evoluída de intervenção de terceiro, criação do direito comum que o 
processo germânico perfilhou, a que não correspondem mais os conceitos romanos de assistente e 
assistência” (idem, p. 167). Embora, como se disse, não seja importante para definir a figura processual o seu 
nome, mas sim o regime jurídico a que se subordina, apenas Brasil e Portugal utilizam os termos “assistente” 
e “assistência” e seria de todo recomendável adotar a denominação “intervenção adesiva” para afastar, 
juntamente com o nome “assistência”, alguns indesejáveis resquícios do passado. Antonio Segni, por 
exemplo, repudia a noção de assistência: “Dal concetto di intervento è da togliere intanto l’elemento 
dell’assistenza alla parte: come scopo dell’intervento non si può concepire l’effetto che la sua attività può 
avere per la parte; questo non è neppure un mezzo allo scopo; anche quando si conscepisca che 
l’interveniente vuole la vittoria della parte, come mezzo per difendere il proprio interesse” (L’intervento 
adesivo, p. 186). 
149.A doutrina continua a criticar a localização dos dispositivos que disciplinam a assistência. Nesse sentido: 
Barbosa Moreira, Substituição das partes, litisconsórcio, assistência e intervenção de terceiros, p. 77; Celso 
Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 219, Ubiratan do Couto Maurício, Assistência 
simples no direito processual civil, p. 33-34. Deve-se considerar, entretanto, que “em boa hermenêutica, a 
natureza jurídica de um instituto não decorre de sua ubicação no diploma legal. É aforismo que dispensa 
demonstração” (Moacyr Lobo da Costa, A intervenção iussu iudicis no processo civil brasileiro, p. 122). 
150 De acordo com ele, “entendeu o legislador de valorizar mais o aspecto da assistência litisconsorcial e por 
esta razão, parece-nos, colocou a assistência simples e a litisconsorcial, lado a lado, com o litisconsórcio” 
(Código de Processo Civil Comentado, v. III, p. 6). Pontes de Miranda, sem maiores explicações, afirma que 
o legislador foi feliz em disciplinar a assistência ao lado do litisconsórcio (Comentários ao Código de 
Processo Civil, tomo II, p. 55). 
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Uma vez mais não se cogitou da intervenção litisconsorcial, a exemplo do Código 

revogado, que silenciava sobre o assunto, ainda que José Carlos Barbosa Moreira e Gabriel 

Estellita defendessem sua admissibilidade. Tampouco mereceu tratamento a intervenção 

iussu iudicis que, como já se viu, dividiu a doutrina sob a vigência do Código revogado: de 

um lado, Moacyr Lobo da Costa, isoladamente, afirmava estar a figura prevista no art. 88; 

de outro lado, o resto da doutrina afirmava inexistir essa hipótese de intervenção, dizendo 

respeito o mencionado art. 88 à integração do litisconsórcio necessário. 

A despeito da aparente evolução na disciplina legal, não se pode negar que 

permaneceu sendo insuficiente, trazendo ainda muitas dúvidas, refletidas nas discordâncias 

doutrinárias. São muitas as polêmicas que envolvem a assistência e serão abordadas em 

itens próprios, mas já é possível adiantar as perguntas às quais se pretende oferecer 

resposta neste trabalho: (a) em que consiste o interesse jurídico que permite o ingresso do 

assistente simples em causa alheia?; (b) em que consiste a assistência litisconsorcial, ou 

seja, qual a medida da influência necessária a autorizar a intervenção do assistente 

litisconsorcial?; (c) qual a natureza da intervenção e qual a posição que o assistente ocupa 

no processo? (d) quais são os poderes do assistente simples no processo?; (e) em quais 

fases do procedimento e em quais tipos de procedimento é cabível a assistência? (f) em que 

consiste a vinculação do assistente à justiça da decisão?; (g) é possível haver assistência no 

âmbito do processo coletivo e em que termos?151. Serão os desdobramentos resultantes de 

tais questionamentos que comporão a estrutura fundamental deste trabalho. 

Antes, entretanto, de iniciar propriamente o estudo dogmático da assistência no 

direito brasileiro, duas etapas deverão ser cumpridas. Primeiramente, será feita uma 

menção meramente descritiva de como o insituto vem sendo disciplinado nos 

ordenamentos estrangeiros, o que servirá apenas para demonstrar que, diante das 

semelhanças no tratamento legal, eventualmente a doutrina estrangeira poderá trazer luzes 

para a compreensão do instituto no direito brasileiro.  

Além disso, ultrapassada essa primeira etapa, algumas premissas deverão ser 

estabelecidas. Com efeito, não é possível, no atual estado da ciência processual, estudar o 

                                                 
151 Todos esses objetivos podem ser resumidos em uma passagem da lavra de Giovanni Fabbrini: “I problemi 
che immediatamente si impongono di fronte ad una fattispecie di questo genere sono, da un punto di vista 
essenziale, due: da un lato, identificare e fissare i presupposti esistendo i quali può ammetersi la legittimità 
dell’inserimento di un nuovo soggetto in un processo già in via di svolgimento; dall’altro, analizzarne il corso 
ulteriore dopo che si è verificato l’anzidetto mutamento, studiando sia l’aspetto processuale attinente al 
meccanismo del giudizio, sia l’aspetto sostanziale relativo agli effetti del provedimento” (Contributo alla 
dottrina dell’intervento adesivo, p. 3). 
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tema dos terceiros – onde evidentemente se inclui a assistência – de maneira desvinculada 

do tema dos limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil. É 

absolutamente necessário ter muito bem definidos esses limites para que se possa falar 

sobre a assistência, na medida em que têm influência direta na definição do interesse 

jurídico que autoriza a intervenção. 
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4. BREVES NOTAS SOBRE O DIREITO POSITIVO ESTRANGEIRO 

O presente trabalho não tem por objetivo realizar um estudo de direito comparado. 

É inegável, entretanto, que a tutela do terceiro é algo universal e muitos ordenamentos 

preveem instrumentos análogos à assistência do processo civil brasileiro, destinados a 

permitir a intervenção voluntária de um terceiro em processo pendente. 

Algumas soluções encontradas pela doutrina estrangeira não podem ser ignoradas 

pelo estudioso brasileiro quando possam se aplicar ao ordenamento brasileiro. E é muito 

comum que isso possa ocorrer na medida em que os enunciados normativos que permitem 

a intervenção são bastante semelhantes. É o que se passa a demonstrar, não sem antes 

esclarecer que apenas Brasil e Portugal conservaram a utilização do termo “assistência”, 

substituído nos demais ordenamentos pelo termo “intervenção”, por influência do direito 

intermédio. 

De início, o ordenamento alemão152, que, ao lado do austríaco153, foi o que maior 

influência exerceu sobre o legislador brasileiro, prevê duas figuras de intervenção: a 

intervenção adesiva ou coadjuvante (§ 66 da ZPO), permitida, a qualquer momento, 

sempre que um terceiro tenha interesse jurídico da vitória de uma das partes e a 

intervenção litisconsorcial (§69 da ZPO), permitida, também a qualquer momento, sempre 

que de acordo com as disposições do Código Civil a coisa julgada e o processo principal 

possam ser invocados de forma válida na relação do que pretende intervir com a parte 

contrária à que pretende auxiliar; a esses intervenientes aplicam-se as regras relativas ao 

litisconsórcio. No caso da intervenção adesiva, prevê o §68 da ZPO que se produz em 

relação a ele o efeito de intervenção, que consiste na impossibilidade de alegar, em relação 

à parte principal, que o processo foi decidido incorretamente, a não ser que a parte 

principal tenha conduzido o processo de maneira deficiente. 

O Código de Processo Civil português, por sua vez, prevê (art. 335) que pode 

intervir como assistente em processo pendente quem tenha interesse jurídico na vitória de 
                                                 
152 As afirmações feitas sobre o ordenamento alemão são baseadas na tradução espanhola da ZPO alemã 
contida na seguinte obra: Álvaro J. Perez Ragone, Juan Carlos Ortiz Pradillo, Código Procesal Civil alemán 
(ZPO), traducción con un estudio introductorio al proceso civil alemán contemporáneo, Montevideo, 
Fundación Konrad-Adenauer, 2006, p. 169). Elegeu-se referida tradução da ZPO, ainda que em língua 
espanhola, em detrimento de outras encontradas em livros brasileiros que tratam da assistência em razão de 
ter contado com a aprovação de José Carlos Barbosa Moreira, que prefaciou a obra. Vale acrescentar ainda o 
esclarecimento de Ubiratan do Couto Maurício, segundo quem a ZPO não consagrou as expressões 
“assistente” e “assistência” em razão da influência recebida do direito comum intermédio europeu 
(Assistência simples no direito processual civil, p. 14). 
153 Ver, nesse sentido, Barbosa Moreira, A influência do direito processual civil alemão em Portugal e no 
Brasil, p. 100 e ss. 
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uma das partes, para prestar-lhe auxílio. O interesse jurídico, por expressa disposição legal, 

é sinônimo de titlularidade de relação jurídica cuja consistência prática ou econômica 

dependa da pretensão do assistido. Uma vez intervindo, o assistente fica vinculado à coisa 

julgada (art. 341), devendo aceitar, em qualquer causa posterior, os fatos e o direito 

estabelecidos na decisão do processo em que interveio, a não ser que demonstre a 

existência de excludentes idênticas àquelas previstas nos incisos do art. 55 do Código de 

Processo Civil brasileiro. Há, ainda, regulação minuciosa a respeito da atuação do 

assistente no processo. 

Prevê ainda o Código português a possibilidade de intervenção espontânea (arts. 

320 a 324) do litisconsorte necessário preterido, do que poderia ter formado com as partes 

litisconsórcio voluntário desde o início do processo e ainda nos casos em que é possível a 

coligação de autores e réus. Esclareça-se que tanto os casos de litisconsórcio voluntário 

como os casos de coligação de autores e réus do direito português são previstos na 

legislação brasileira como hipóteses de um único fenômeno: o litisconsórcio facultativo 

(art. 46 do CPC). 

Na Itália, o art. 105 do CPC permite, no §2º, a intervenção adesiva – que alguns 

também chamam de intervenção adesiva dependente – a quem tenha interesse próprio no 

processo, para sustentar a razão de uma das partes. De outro lado, permite também, no §1º, 

segunda parte, a intervenção litisconsorcial – que alguns também chamam de adesiva 

autônoma – a quem possa fazer valer, em face de uma das partes, um direito relativo ao 

objeto (pedido) ou dependente do título (causa de pedir) deduzido no processo154. 

Na França, o Code de Procédure Civile prevê a possibilidade de intervenção 

principal (art. 329) a quem tenha interesse de agir relativamente a certa pretensão e traga-a 

ao processo e de intervenção acessória (art. 330) a quem tenha interesse, para conservação 

de seus direitos, em apoiar a pretensão de uma das partes. 

Na Argentina, o art. 90 do Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevê 

a intervenção voluntária, na qualidade de parte, em duas hipóteses: a quem possa ter 

interesse próprio afetado pela sentença e a quem, de acordo com as normas de direito 

substancial, fosse legitimado para demandar ou ser demandado. No primeiro caso, o 

                                                 
154 Cândido Rangel Dinamarco, em comentários à tradução da obra de Liebman para o português, afirma que 
“o intervento litisconsortile, descrito no texto, equivale em parte à nossa intervenção litisconsorcial 
voluntária, que dá origem a autêntico litisconsórcio ativo ulterior (cfr. Barbosa Moreira, ‘Intervenção 
litisconsorcial voluntária’, pp. 21 ss.). Não se trata do assistente litisconsorcial versado no art. 54 do Código 
de Processo Civil brasileiro” (Manual de direito processual civil, v. I, p. 154, nota 103). 
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interveniente terá atuação acessória e subordinada ao passo que no segundo caso atuará 

como litisconsorte da parte principal, com as mesmas faculdades processuais. 

Na Espanha, a intervenção adesiva e a intervenção litisconsorcial só passaram a ter 

previsão legislativa expressa e genérica com a Ley de Enjuiciamento Civil de 2000155. O 

art. 13 da LEC prevê a possibilidade de admissão como demandante ou demandado de 

quem tiver interesse direto e legítimo no resultado do processo. A despeito da redação 

legal pouco precisa, a doutrina espanhola majoritária acredita estarem admitidas, pela lei, 

tanto a intervenção adesiva simples como a litisconsorcial156. Admite-se expressamente, 

ainda, a intervenção de qualquer consumidor ou usuário em processos instaurados pelas 

entidades legalmente reconhecidas para a defesa de seus interesses. Importa considerar, por 

fim, que a lei diz ser o interveniente considerado parte para todos os efeitos. 

Até mesmo nos Estados Unidos, que se filia à common law157, são previstas 

modalidades de intervenção na “Rule 24” das Federal Rules of Civil Procedure. O mesmo 

se diga da Inglaterra, que recentemente editou um Código de Processo Civil no qual há 

previsão expressa (Part 19) de possibilidade de intervenção de terceiros (adição de autores 

ou de réus), sem, entretanto, especificá-las. 

 

                                                 
155 Antes disso, havia previsões esparsas de intervenção em leis específicas (Juan Montero Aroca, La 
intervención adhesiva simple, p. 102) e a jurisprudência passou a admitir o instituto de maneira genérica, 
mesmo à míngua de previsão legal, a partir de 1946 (idem, p. 126-143). 
156 Cf., nesse sentido, Juan Carlos Cabañas Garcia, La tutela judicial del tercero, p. 245. 
157 Embora a distinção entre civil law e common law venha cada vez mais perdendo importância, a 
consideração é importante em razão da inexistência de tradição de admissão dessa figura nos ordenamentos 
de common law. Como apontam Richard L. Marcus, Martin H. Redish e Edward F. Sherman, “it arose in 
statutes after the adoption of code pleading, and is peculiarly the product of the twentieth century” (Civil 
procedure – a modern approach, p. 268). 
 



 50

5. ASSISTÊNCIA SIMPLES E ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIA L 

NA DOUTRINA BRASILEIRA – ESTADO ATUAL DO PROBLEMA E  

CRÍTICA 

Ainda que o Código de Processo Civil brasileiro não dê nome específico aos 

institutos disciplinados em seus arts. 50 e 54, apenas inserindo-os em seção intitulada “da 

assistência”, há muito tempo – antes mesmo do advento do Código vigente, como já se 

teve a oportunidade de demonstrar no Capítulo 2, supra – a doutrina convencionou chamá-

los de assistência simples e assistência litisconsorcial, respectivamente, mantendo-se o 

direito brasileiro, desse modo, “fiel à terminologia romana e às suas origens legislativas 

portuguesas”158. 

O conceito de assistência, aplicável tanto à simples quanto à litisconsorcial, é 

muito elementar: trata-se do ingresso de um terceiro em processo pendente com o fim de 

auxiliar a parte em cuja vitória tem interesse. Ainda que tratadas como se fossem espécies 

de um mesmo gênero, a assistência, as duas figuras têm, de acordo com a doutrina 

majoritária, pouco em comum. Exige-se vínculo159 entre o terceiro que pretende intervir e 

o objeto do processo, o que configuraria o interesse jurídico na intervenção, e afirma-se 

que o terceiro, ao intervir, nada pede, não ampliando, assim, o objeto do processo160. 

Também se pode afirmar ser elemento comum, para a doutrina, a função da intervenção 

nos dois casos, qual seja, auxiliar uma das partes e evitar um prejuízo jurídico que adviria 

ao terceiro que pode ser assistente em razão da derrota da parte assistida. Fora disso, são 

marcantes as diferenças que a doutrina afirma existirem entre os regimes jurídicos de cada 

uma das ditas modalidades de assistência. 

                                                 
158 Ubiratan do Couto Maurício, Assistência simples no direito processual civil, p. 21. 
159 Referido vínculo, é bom salientar, varia, de acordo com a doutrina, conforme se trate da assistência 
simples ou da litisconsorcial. Athos Gusmão Carneiro identifica diferença de intensidade na relação exigida 
em cada uma das modalidades de assistência (Intervenção de terceiros, p. 195). Partilham idêntico 
posicionamento Cândido Rangel Dinamarco, Litisconsórcio, p. 55 e José Roberto dos Santos Bedaque 
(Direito e processo, p. 129 e Da assistência, p. 158). Para Athos Gusmão Carneiro, essa diferença de 
intensidade reflete-se inclusive nos poderes de atuação de cada tipo de assistente no processo (Intervenção de 
terceiros, p. 197), ideia que goza de adesão da doutrina majoritária, como se verá adiante. Por ora, suficiente 
transcrever a lição de Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “o que pretendeu a lei ao instituir a figura 
do assistente qualificado foi dotá-lo de poderes mais intensos na relação jurídica processual (mais intensos 
que o do assistente simples), com maior liberdade de ação e de movimentos ao longo do procedimento em 
que intervém (Litisconsórcio, p. 56). 
160 Isso leva Athos Gusmão Carneiro a afirmar que a assistência se dá por via de inserção em oposição a 
outras intervenções que ocorrem por via de ação (Intervenção de terceiros, p. 183). Adere a essa 
classificação Heitor Vitor Mendonça Sica, Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo 
civil brasileiro, passim. 
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O presente capítulo dedica-se à identificação das posições doutrinárias existentes 

sobre a assistência e à verificação de sua pertinência no âmbito do ordenamento jurídico 

brasileiro. Se até agora o trabalho foi de certo modo descritivo, neste momento altera-se 

necessariamente a perspectiva, já que o objetivo desta dissertação de mestrado não é – e 

nem poderia ser – apresentar à comunidade jurídica um resumo dos posicionamentos 

doutrinários existentes. Não há, é certo, como deixá-los de lado, mas servirão apenas de 

instrumento para demonstrar que a assistência está a merecer uma releitura. Desde logo, 

portanto, serão estabelecidas as premissas de que se parte no tocante aos institutos que 

intimamente se relacionam com a assistência: (a) conceitos de parte e de terceiro e (b) 

definição dos limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada. 

 

5.1. A TÍTULO DE PREMISSA: PARTES E TERCEIROS 

Para o exclusivo objetivo de se saber quem é que pode intervir em um processo 

pendente, basta dizer que são terceiros aqueles que estão fora do processo. Por mais 

elementar que possa parecer, é essa a noção que se deve ter em mente no momento. Trata-

se de conceito puro de terceiro, sinônimo de “não-parte” 161. 

Não se está aqui dizendo que isso basta para a definição de partes e terceiros no 

processo. Mas por enquanto não é preciso ir além. Ulteriormente, será necessário buscar 

uma definição precisa de parte – com base na qual a doutrina costuma extrair, por 

exclusão, a de terceiro – para se saber qual a posição que o assistente ocupa no processo 

após a intervenção. Proceder, no entanto, a uma ampla investigação dos conceitos de parte 

e de terceiro neste momento apenas anteciparia, indevidamente, algumas polêmicas. 

Mais importante, agora, do que saber um conceito exato de parte e de terceiro, é 

saber o motivo pelo qual alguém que está fora de um processo em curso pode nele intervir. 

 

                                                 
161 Do conceito puro de terceiro restam afastadas quaisquer considerações relacionadas ao direito material. 
Assim, não pode prevalecer a afirmação de Vicente Greco Filho segundo o qual “terceiro é o legitimado para 
intervir que ingressa em processo pendente entre outras partes, sem exercitar direito de ação próprio ou de 
outrem” (Da intervenção de terceiros, p. 35, destaque no original). O mesmo se diga de Moacyr Amaral 
Santos, para quem terceiros são “pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo e 
estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito material que àquela 
se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defender interesse próprio” 
(Primeiras linhas de direito processual civil, v. 2, p. 18). 
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5.2. AINDA A TÍTULO DE PREMISSA: LIMITES SUBJETIVOS  DA 

EFICÁCIA DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA CIVIL 162 

Tudo que no processo diga respeito a terceiros envolve, de alguma maneira, a 

problemática dos limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada. É 

necessário, portanto, para desenvolver um raciocínio claro e coeso no decorrer do trabalho, 

estabelecer essa necessária premissa. 

Na esteira da teoria inaugurada por Liebman e seguida pela maioria dos 

doutrinadores brasileiros, parte-se da distinção entre eficácia da sentença e coisa julgada 

material163. Mais do que isso, adota-se aqui a teoria como complementada por Barbosa 

Moreira, de modo que a coisa julgada material não é um efeito da sentença, mas sim uma 

qualidade – que na verdade se subdivide em duas: imutabilidade (se encarada sob o prisma 

do efeito positivo da coisa julgada) e indiscutibilidade (se encarada sob o prisma do efeito 

negativo da coisa julgada) – que se agrega ao comando da sentença no momento do 

trânsito em julgado164. 

Como decorrência lógica desse posicionamento, afirma-se a natureza processual-

constitucional da coisa julgada, em contraposição à natureza substancial, sendo de rigor 

considerar que se trata de instituto que recebe proteção constitucional e que uma de suas 

facetas é a de proibir sua rediscussão no processo165. Aqueles que afirmam sua natureza 

substancial, de outro lado, acreditam que a coisa julgada material é o fenômeno mediante o 

qual a decisão tornada final por obra da coisa julgada formal torna-se a lei do caso 

concreto166. O debate é intenso167 e conta com autorizadas opiniões de ambos os lados, mas 

nos limites do presente trabalho não há espaço para esmiuçá-lo.  

                                                 
162 O subtítulo do presente item é uma referência expressa à obra de José Rogério Cruz e Tucci: Limites 
subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007. 
163 Para Liebman, a coisa julgada abrange o comando (ou dispositivo) da sentença e seus efeitos (Eficácia e 
autoridade da sentença, esp. p. 6 e 41). 
164 Para Barbosa Moreira, a coisa julgada não abrange os efeitos da sentença como afirmava Liebman, mas 
apenas o seu conteúdo (Ainda e sempre a coisa julgada, p. 138-139). Outras polêmicas a respeito da coisa 
julgada não influenciam no desenvolvimento do trabalho e por esse motivo não serão abordadas. 
165 Para Dinamarco, “em si mesma, a coisa julgada não é um instituto de direito processual, mas 
constitucional” (Instituições de direito processual civil, v. III, p. 302), de modo que “o veto à prolação de 
nova sentença sobre litígios já definitivamente julgados (CPC, art. 267, inc. V) é apenas um dos aspectos 
desse repúdio constitucional a qualquer ato que viesse a desestabilizar a autoridade da coisa julgada – esse é 
seu aspecto processual, ou sua repercussão no processo, mas não o único” (idem, ibidem). Assim, “a coisa 
julgada é pois um produto do processo, que em um segundo tempo volta ao processo para limitar os 
julgamentos que ali podem ser realizados” (idem, ibidem). 
166 É sempre citado, quando se fala na natureza substancial da coisa julgada, o italiano Enrico Allorio, para 
quem a coisa julgada, cuja concepção decorre até mesmo da definição da finalidade do processo, nova 
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É necessário reconhecer também que a coisa julgada possui limites subjetivos. Não 

sendo a coisa julgada uma decorrência lógica da jurisdição, mas uma opção política, seria 

ilegítimo, diante de uma Constituição como a brasileira, por exemplo, que tem como 

garantias o acesso à justiça e o contraditório, impô-la a quem não participou do 

processo168. Ocorre que essa consideração não é pacífica mesmo quando se adota como 

premissa a distinção entre limites subjetivos da coisa julgada. 

Primeiramente, a doutrina quase unânime afirma que nos casos de substituição 

processual o substituído sujeita-se à autoridade da coisa julgada porque ele é o titular do 

direito material e seus interesses foram defendidos no processo por modos que a lei 

considera idôneos169. Há quem admita até mesmo a existência de hipóteses implícitas de 

substituição processual no ordenamento170. Em sentido contrário, entretanto, Eduardo 

Talamini procedeu a uma revisitação do estudo da substituição processual e concluiu que a 

extensão da coisa julgada ao substituído não pode ser uma conclusão automática tão só do 

fato de ter ocorrido a substituição171. Aderiu a esse posicionamento, demonstrando que o 

tema é também objeto de polêmica na doutrina estrangeira, José Rogério Cruz e Tucci172. 

                                                                                                                                                    
regulamentação de direito substancial da situação controvertida (La cosa giudicata rispetto ai terzi, p. 3-40). 
No Brasil, cf. Adroaldo Furtado Fabrício, A coisa julgada na ação de alimentos, p. 297. 
167 Além de intenso, o debate é interminável. Sem qualquer dose de pessimismo nessa afirmação, até porque 
divergência e evolução da ciência são fenômenos que caminham lado a lado, é possível afirmar-se com 
tranquilidade que nunca se atingirá um consenso a respeito da natureza, do conteúdo e dos limites da coisa 
julgada. Existem até tentativas de superação da dualidade da natureza da coisa julgada, mas verifica-se uma 
confusão entre o conceito de eficácia da sentença e o de coisa julgada (nesse sentido, Sergio Menchini, Il 
giudicato civile, p. 45). 
168 Nesse sentido, Eduardo Talamini, Partes, terceiros e coisa julgada, p. 202-203. 
169 Ver, por todos, Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, III, p. 327-328, 
Ephraim Campos Junior, Substituição processual, p. 76-84 e Waldemar Mariz de Oliveira Junior, 
Substituição processual, p. 169. 
170 Confira-se, nesse sentido, lição de Waldemar Mariz de Oliveira Junior: “Já deixamos bem esclarecido que 
a substituição processual só pode ocorrer quando autorizada por lei, não obstante não seja imprescindível que 
o dispositivo mencione, expressamente, tratar-se de fenômeno dessa natureza. De fato, é bastante que, pelo 
seu exame, o intérprete encontre os elementos básicos caracterizadores do instituto, conseguindo, em 
consequência, identificá-lo” (Substituição processual, p. 135). 
171 Alguns critérios são mencionados por Eduardo Talamini para que se possa estender ao substituído a coisa 
julgada: “(i) se o sujeito teve a prévia oportunidade de exercer a ação e não o fez, é razoável que, em certos 
casos, a lei atribua a legitimidade a outrem para atuar em juízo e vincular o substituído. Afinal, se a lei 
poderia até prever a perda do direito ou da pretensão, pelo decurso do tempo, não há o que impeça essa outra 
solução, menos grave; ou (ii) se o sujeito tinha (ou, conforme parâmetros razoáveis de diligência, deveria ter) 
ciência do processo em que ocorria sua substituição, também é legítimo que a coisa julgada o atinja, (iii) 
especialmente nessa segunda hipótese, a extensão da coisa julgada ao substituído fica ainda condicionada à 
possibilidade de ele, querendo, participar do processo como assistente” (Partes, terceiros e coisa julgada 
(limites subjetivos da coisa julgada), p. 223-224). O autor excepciona dessas regras, entretanto, os casos de 
substituição processual em processos coletivos (idem, p. 225). 
172 Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 226-233. 
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Outros casos polêmicos são aqueles que envolvem hipóteses de litisconsórcio 

unitário facultativo, que ocorrem exclusivamente no polo ativo173, em razão da 

impossibilidade, de um lado, de se obrigar alguém a demandar e, de outro, de sujeitar uns 

colegitimados à inércia de outros. Quando se trata de colegitimação ordinária, alguns 

doutrinadores estendem aos que permaneceram estranhos ao processo a coisa julgada nele 

formada174. Dentre esses, alguns se socorrem da figura da substituição processual175. 

Outros, entretanto, refutam a possibilidade de se estender a terceiros a coisa julgada 

formada com a participação de apenas um ou alguns colegitimados ordinários176. Cada 

uma dessas teorias busca amparo na Constituição Federal: de um lado, está o direito de 

ação e a garantia do contraditório; de outro lado, há argumentos não menos importantes: 

                                                 
173 Embora Dinamarco afirme que “o fenômeno do litisconsórcio unitário facultativo, se não é próprio do 
lado ativo da relação processual, ao menos é aí que se manifesta com muito mais acentuada freqüência, 
talvez com exclusividade” (Litisconsórcio, p. 222), com algum grau de dúvida, não parece possível concluir 
que exista alguma possibilidade de haver litisconsórcio unitário facultativo no polo passivo. 
174 Ada Pellegrini Grinover, afirma expressamente aderir a posicionamento de Barbosa Moreira: “Revendo 
minha posição anterior, radicada numa postura intransigente de total indiferença à coisa julgada por todo e 
qualquer terceiro, acompanho hoje a posição sempre lúcida de Barbosa Moreira, que demonstra que a 
extensão a terceiros, virtuais litisconsortes unitários, da coisa julgada que verse sobre bem de natureza 
indivisível torna impossível a formulação de regras jurídicas concretas diversas em relação àqueles que, se 
participassem do juízo, obteriam sentenças uniformes (ressalvada, naturalmente, a hipótese de ações diversas, 
intentadas com base em outra causa petendi” (Coisa julgada e terceiros, p. 639-640). Embora a autora 
mencione passagem em que Barbosa Moreira trata expressamente do direito alemão (Litisconsórcio unitário, 
p. 27), ao tratar do direito brasileiro o processualista gaúcho chega à mesma conclusão (idem, p. 140). Vale 
ressaltar que justamente em razão da complexidade do tema, o autor não aceita a solução sem ressalvas, 
afirmando que a extensão da coisa julgada só pode ocorrer quando houver risco de conflito prático entre duas 
decisões. Para ele, “a extensão do vínculo da coisa julgada a terceiros é medida de consequências cuja 
gravidade seria inútil querer dissimular. Apresenta inconvenientes de tal monta, que só se podem 
razoavelmente admitir em não havendo possibilidade de outra solução” (idem, p. 144). 
175 Ada Pellegrini Grinover, Coisa julgada e terceiros, p. 640. Interessante observar que a autora, tratando da 
específica hipótese de ação de anulação de deliberação assemblear, estende a coisa julgada mesmo aos sócios 
com interesse na manutenção do ato impugnado, pois “haverá sempre interesses contrapostos no processo e 
comunhão de interesses de cada grupo de sócios com uma das partes”. Assim, interessados na impugnação do 
ato são substituídos pelo autor e interessados na manutenção do ato são substituídos pelo réu. Cássio 
Scarpinella Bueno, por sua vez, sem utilizar especificamente a expressão “substituição processual”, fala em 
legitimação extraordinária (Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 162). 
176 Ver, por todos, Cândido Rangel Dinamarco, Litisconsórcio, p. 224-225. Dinamarco apresenta, ainda, 
extenso rol de hipóteses de litisconsórcio unitário facultativo nas quais não se pode estender a coisa julgada 
aos não participantes – apenas falecendo-lhes interesse processual na hipótese de o resultado da demanda os 
beneficiar. Confira-se aqueles que dizem respeito às demandas individuais: ação reivindicatória da coisa 
comum, ação para haver de terceiro a universalidade da herança, pedido de retificação do registro 
imobiliário, ação de declaração de indignidade, ação de deserdação, ação de sonegados, ação de dissolução 
de sociedade, ação de anulação ou de declaração de nulidade de deliberação de assembleia de sociedade, ação 
movida por sócios com o pedido de inibir a diretoria da sociedade de alienar bens do ativo permanente sem 
prévia autorização, ação de nulidade de patente de invenção, ação de nulidade de marca de indústria, 
comércio ou serviço, ou de expressão ou sinal de propaganda, pedido de interdição, ação de anulação ou de 
nulidade do casamento, ação de responsabilidade civil do administrador de sociedade por ações e todos os 
casos, em geral, nos quais existam colegitimados à impugnação da validade do mesmo ato jurídico (idem, p. 
226-231). O autor menciona ser caso de litisconsórcio unitário também a “demanda de credores solidários ou 
movida a devedores solidários, nas quais, embora o litisconsórcio seja facultativo e não necessário, uma vez 
instaurado reger-se-á pela unitariedade” (idem, p. 230). Essa solução, entretanto, só pode ser admitida 
quando não se estiver diante de exceções pessoais. 
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isonomia, efetividade e segurança jurídica. Para os adeptos da primeira corrente, 

entretanto, mesmo as exigências de homogeneidade sucumbem frente a essas garantias177. 

Alguns doutrinadores, diante das inegáveis dificuldades que o tema dos efeitos da 

sentença e da coisa julgada apresenta nesses casos, recusam até mesmo a existência de 

litisconsórcio unitário facultativo no processo individual. É o caso de Egas Moniz 

Aragão178 e Marcelo Abelha Rodrigues179, por exemplo. Outros autores aderem 

parcialmente a esse entendimento recusando a existência de litisconsórcio unitário 

facultativo nos casos de ação para anulação de deliberação assemblear apenas180. Heitor 

Vitor Mendonça Sica, sem deixar claro em quais hipóteses, recentemente defendeu que não 

se pode recusar, em alguns casos, a existência de litisconsórcio necessário ativo181. 

Cabe apenas um esclarecimento terminológico. Nesses casos não se pode falar 

propriamente de litisconsórcio necessário ativo, pois de todo modo possibilita-se que um 

único autor proponha a demanda; o que não aceita a doutrina é que o processo possa se 

desenvolver validamente sem a ciência dos demais. 

                                                 
177 Nesse sentido, afirma Sergio Menchini que “le esigenze di omogeneità e di non contraddittorietà delle 
decisioni (o meglio, dei loro contenuti) soccombono di fronte alla necessità di garantire che nessun soggetto 
possa subire pregiudizio dagli esiti di un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in 
condizione di partecipare” (Il giudicato civile, p. 187). A lição é válida para o Brasil na medida em que as 
mesmas garantias estão presentes na Constituição italiana. No mesmo sentido, José Rogério Cruz e Tucci, 
Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 256. 
178 Sentença e coisa julgada, p. 303-304. A solução, para ele, seria a citação por edital de todos os 
interessados sob pena de ineficácia da decisão para todos. De lege ferenda, a solução é endossada por 
Eduardo Talmini (Partes, terceiros e coisa julgada (os limites subjetivos da coisa julgada), p. 211). 
Enquanto esse mecanismo não for criado, defende o autor que deve ser admitida a propositura de demandas 
sucessivas e em caso de eventual conflito de julgados, propugna pela prevalência do último, solução que não 
reputa como a mais adequada, mas como a “menos pior” (idem, p. 211). Também José Rogério Cruz e Tucci 
defende que “o ideal seria (...) a instituição de um mecanismo processual, rápido, eficiente e não dispendioso, 
que se prestasse a dar ciência da ação a todos os co-legitimados, para que pudessem assumir, caso 
desejassem, a posição processual que melhor lhes conviesse” (Limites subjetivos da eficácia da sentença e da 
coisa julgada civil, p. 258). 
179 De acordo com o processualista capixaba, “com fulcro no art. 47, primeira parte, do CPC, todas as vezes 
que a lide for incindível, exigindo uma única decisão para todas as pessoas que dela fazem parte (em sentido 
material), a regra a ser adotada é a da necessariedade litisconsorcial por exigência da natureza da lide” 
(Elementos de direito processual civil, v. 1, p. 354). 
180 É o caso de Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 146 e de Teresa 
Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier, Casos problemáticos: partes ou terceiros? (análise de 
algumas situações complexas de direito material), p. 1037. 
181 Para ele, “malgrado haver autores que se recusam a aceitar a existência do litisconsórcio necessário ativo, 
face à garantia constitucional de acesso à justiça, não se pode negar que a incindibilidade da relação jurídica 
muitas vezes exigirá que a demanda seja movida por mais de um sujeito. Diante disso, duas soluções podem 
ser alvitradas: (a) exigir que a parte que pretender ajuizar a demanda instaure um processo preparatório 
exclusivamente dedicado a suprir a autorização do litisconsorte necessário que não se dispõe a ingressar no 
polo ativo desse processo (solução indicada pelo art. 11 do CPC, no caso de cônjuges e que, por analogia, 
poderia ser estendida para as demais hipóteses de litisconsórcio necessário); (b) permitr que haja apenas um 
legitimado no polo ativo, mas o outro seja citado para, querendo, acompanhar o processo, sujeitando-se à 
imutabilidade da solução que a ele for dada” (Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo 
civil brasileiro, p. 61-62), sendo que essa segunda é a preferível (idem, p. 62). 
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No caso da colegitimação extraordinária, a coisa julgada tem regramento legal 

específico, disciplinando quer a relação dos colegitimados entre si, no tocante à extensão 

ou não da coisa julgada, já que não há outro tipo de relação entre eles, quer entre esses e os 

indivíduos. De todo modo, a propositura da demanda por mais de um colegitimado 

extraordinário daria origem, sem dúvida, a um litisconsórcio unitário. 

Por fim, não é pacífico, ainda, o tema da solidariedade. Nos casos de solidariedade 

ativa182 existe regramento na lei material (art. 274 do Código Civil183) que permite concluir 

pela extensão da coisa julgada e dos efeitos da sentença em favor de cocredores que não 

tenham participado do processo nos casos em que a procedência da demanda não tenha 

sido motivada exclusivamente pela rejeição de uma exceção pessoal que o devedor comum 

poderia opor apenas ao credor litigante184, mas nenhum prejuízo pode causar-lhes a 

sentença de improcedência. Não há disciplina legal análoga, entretanto, para os 

codevedores que permaneceram alheios ao processo185. E há ainda um fator de 

complicação: existe aí não só a relação entre o credor comum e cada codevedor solidário, 

como também a relação interna dos devedores solidários entre si, havendo previsão legal 

                                                 
182 Os casos a que se aplica essa regra são aqueles em que o devedor comum é demandado; sendo 
demandante o devedor comum, haverá litisconsórcio necessário de todos os credores no polo passivo. 
183 De acordo com o dispositivo legal, “o julgamento contrário a um dos credores não atinge os demais; o 
julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção processual ao credor que o obteve”. 
184 Cf., nesse sentido, Camilo Zufelato, Coisa julgada coletiva, p. 137; Fredie Didier Jr., Regras processuais 
no Código Civil, p. 71-75; José Carlos Barbosa Moreira, Solidariedade ativa: efeitos da sentença e coisa 
julgada na ação de cobrança proposta por um único credor, p. 64-72 e José Rogério Cruz e Tucci, Limites 
subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 150. Fala-se em extensão da coisa julgada e dos 
efeitos da sentença porque um credor que tenha permanecido estranho ao processo pode executar a sentença. 
Em razão disso, Barbosa Moreira afirma que “torna-se necessário compatibilizar com os dizeres dos artigos 
56 e 567 do Código de Processo Civil, que enumeram os legitimados ativos à execução, o reconhecimento da 
legitimação conferida aos outros credores solidários” (Solidariedade ativa: efeitos da sentença e coisa 
julgada na ação de cobrança proposta por um único credor, p. 72). É bom salientar, ainda, que caso a 
execução seja promovida por um credor contra o qual o devedor tenha exceção pessoal, ele poderá formular 
impugnação (idem, p. 70). 
185 Cândido Rangel Dinamarco considera o tema “ainda sem suficiente maturação na doutrina ou nos 
tribunais” (Instituições de direito processual civil, v. III, p. 329), mas admitindo a extensão da coisa julgada 
aos devedores solidários afirma que “em defesa desse sistema milita o sério fundamento, vindo do direito 
material, de que, ao dispor-se a ser devedor em solidariedade, a pessoa subordina-se às normas e aos riscos 
inerentes a ela” (idem, ibidem). De todo modo, ainda ficam sem resposta os casos de solidariedade legal. 
Camilo Zufelato, de outro lado, defende que “embora a lei pátria restrinja-se à solidariedade ativa, nos 
moldes da portuguesa, nada impede que por analogia a norma tenha aplicabilidade às decisões cuja 
solidariedade seja de devedores, tal qual a regra italiana. A aplicar-se a regra da coisa julgada secundum 
eventum litis, vigente na matéria, ter-se-ia que o julgado obtido contra um devedor solidário a ele se restrinja, 
ao passo que o favorável aos demais se estenda, não para ‘aproveitar-lhes’, no sentido de autorizar a 
propositura de execuções, como sucede na solidariedade ativa, mas para beneficiá-los no sentido de evitar 
novas discussões acerca daquele pedido, excluídas evidentemente as exceções que o credor poderá invocar 
em relação a cada um dos devedores” (Coisa julgada coletiva, p. 138). Partidário desse último entendimento, 
Eduardo Talamini afirma que caso os codevedores solidários que não participaram do processo ficassem 
vinculados à coisa julgada, o chamamento ao processo nessa hipótese não teria razão de ser (Partes, terceiros 
e coisa julgada, p. 216). 
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de que o devedor que paga a integralidade da dívida sub-roga-se no direito do credor em 

face dos demais devedores solidários. Apresentam problemas semelhantes, ainda, as 

hipóteses de obrigações indivisíveis. 

Outro é o problema relativo à possibilidade de terceiros serem atingidos pela 

eficácia da sentença. Liebman, diante desse fenômeno, atribui à sentença uma eficácia 

natural, decorrente de se tratar de um ato estatal imperativo186. Claro que para alguns 

terceiros essa eficácia é inócua, mas estariam em posição especial perante o objeto do 

processo aqueles que com ele mantêm vínculo de prejudicialidade-dependência. 

José Maria Rosa Tesheiner e José Rogério Cruz e Tucci, atentos ao direito material, 

do qual não se pode descuidar o processualista no estudo de muitos dos institutos 

processuais187, opõem-se a isso e afirmam que a eficácia da sentença é jurídica, não 

natural188. Por esse motivo, mesmo adotando-se a separação entre eficácia da sentença e 

coisa julgada, é bastante questionável afirmar que os terceiros possam ser amplamente 

atingidos pela primeira. 

A despeito de inúmeros estudos realizados a respeito do assunto, a questão, nesse 

ponto específico que diz respeito à possibilidade de terceiros serem atingidos, parece ter 

sido corretamente equacionada em termos gerais por Francesco Paolo Luiso, que 

estabelece uma subdivisão no fenômeno da prejudicialidade-dependência, identificando de 

um lado a prejudicialidade instantânea e de outro a prejudicialidade permanente. Assim, 

apenas os titulares de situação jurídica permanentemente dependente, sensíveis a qualquer 

                                                 
186 Eficácia e autoridade da sentença, p. 80-81. 
187 Do contrário, nenhum ou muito pouco sentido teria proclamar a instrumentalidade do processo. 
188 Para Tesheiner, “Liebman vai além do desejável” (Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil, 
p. 87) quando afirma a eficácia natural da sentença, já que “a eficácia da sentença é sempre jurídica, não 
havendo lugar para se sustentar, como regra, a existência de uma eficácia natural que a todos atingiria” 
(idem, p. 111). O autor complementa sua ideia, ainda, afirmando que “a mera incompatibilidade lógica entre 
o que se decidiu sobre uma relação e o que se vai decidir a respeito de outra, a ela vinculada, não autoriza a 
estender a eficácia da primeira sentença sobre a segunda, ainda que para o efeito de uma inversão do ônus da 
prova, que a lei não prevê” (idem, p. 112). José Rogério Cruz e Tucci, por seu turno, afirma, a título de regra 
geral, que “numerosos são os sujeitos para os quais a sentença proferida inter alios pode ser relevante; mais 
limitado é, ao invés, o âmbito de terceiros contra os quais a decisão pode produzir eficácia jurídica” (Limites 
subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 173). Ulteriormente, debruçando-se sobre a 
casuística, demonstrou que apenas em hipóteses bastante restritas o terceiro pode ser prejudicado pela 
eficácia da sentença. Além dos casos de proprietários de um bem cujo domínio é reconhecido a outrem e dos 
sócios interessados na manutenção da deliberação (Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa 
julgada civil, p. 208), o autor só identifica expressamente mais uma possibilidade em que terceiros podem ser 
prejudicialmente atingidos pela eficácia da sentença: o do titular de direito real instituído a non domino 
quando a demanda reivindicatória é julgada procedente contra o réu instituidor de referido direito real 
(Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 197). Nesses casos, entretanto, parece 
estar com a razão Ovídio Baptista, ao afirmar que se trata de hipótese de litisconsórcio necessário (Curso de 
direito processual civil, v. 1, p. 271). 
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ato que tenha por objeto a situação prejudicial – seja um ato negocial ou uma sentença – é 

que ficam sujeitos aos efeitos da sentença189. 

Resumindo, por fim, o que se pretendeu esclarecer no presente item, tem-se que 

mesmo em se adotando a premissa de que a coisa julgada material é a qualidade de 

imutabilidade e indiscutibilidade que se agrega ao conteúdo da sentença no momento do 

trânsito em julgado e que em regra apenas alcança os sujeitos que tiverem participado do 

processo, são muitas as hipóteses em que a doutrina diverge a respeito da possibilidade ou 

não de extensão da coisa julgada a terceiros. Parece preferível concluir pela não extensão 

da coisa julgada a terceiros, quando isso puder prejudicá-los, ainda que isso possa, 

eventualmente, provocar um conflito lógico de julgados. O próprio sistema dá algumas 

indicações de preferir essa solução quando trata, por exemplo, da solidariedade ativa. A 

solução não é propriamente tranquilizadora e seria de todo desejável que o legislador 

previsse mecanismos para dar ciência aos terceiros da pendência do processo, com a 

consequente possibilidade de vinculá-los ao resultado obtido, nos casos de litisconsórcio 

facultativo unitário, nos casos de substituição processual e, ainda, nos casos de 

solidariedade. 

Além disso, viu-se que não é correto afirmar que os efeitos da sentença são amplos 

e ilimitados, como se a sentença possuísse uma eficácia natural apta a atingir todos os 

terceiros de alguma maneira relacionados, atual ou potencialmente, ao objeto do processo. 

São propriamente atingidos apenas aqueles titulares de situação jurídica permanentemente 

dependente daquela deduzida como objeto do processo, o que não significa que outros 

terceiros possam ter algum interesse. A eficácia da sentença, portanto, é essencialmente 

jurídica. 

 

 

                                                 
189 O pensamento integral do autor sobre o assunto pode ser conhecido na obra Principio del contraddittorio 
ed efficacia della sentenza verso terzi, Milano, Giuffrè, 1981, onde afirma expressamente que “tutta 
l’indagine si sposta dal diritto processuale a quello sostanziale, per stabilire quando e a che condizioni 
l’accertamento o la modificazione (con qualsiasi strumento giuridico essi siano ottenuti: atto unilaterale, 
contrato, provvedimento giurisdizionale) della sfera giuridica di un soggetto si “rifletta” nella sfera giuridica 
di altro soggetto” (p. 81) e encontra resumo bastante didático em Diritto processuale civile, v. I, Principi 
generali, Milano, Giuffè, 2009, p. 165-176. Nessa segunda obra, afirma o autor que “non è la sentenza, in 
quanto atto giurisdizionale, che pregiudica il terzo; qui è il modo di essere del diritto sostanziale che lo 
pregiudica, in quanto l’ordinamento costruisce la sua situazione come una situazione che si deve adattare 
momento per momento alla situazione pregiudiziale. Qualunque evento (di diritto sostanziale: negozio; di 
diritto processuale: sentenza) che incida sulla situazione pregiudiziale comporta il necessário assestamento 
della situazione dependente” (p. 174). 
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5.3. SEGUE: CLASSIFICAÇÃO DOS TERCEIROS 

O passo natural neste momento do trabalho, após verificar como o resultado de um 

processo pode atingir a esfera jurídica de terceiros, é ofertar uma classificação desses 

terceiros que permita identificar, entre outras coisas, quais deles podem intervir. Isso 

porque “a titularidade de situações jurídico-substanciais mais ou menos próximas do objeto 

do processo, ou seja, da pretensão trazida para receber trato jurisdicional, influi na 

legitimidade do terceiro a intervir e na espécie de intervenção admissível”190. 

Dinamarco191 adota expressamente a classificação de Luis Torello Giordano192. 

Mas as hipóteses ali traduzidas não parecem refletir com exatidão todos os possíveis 

vínculos dos terceiros com o objeto do processo. Assim, arrisca-se a fornecer uma nova 

classificação mediante a qual os terceiros podem ser classificados em oito categorias: (a) 

terceiros totalmente indiferentes e alheios ao objeto do processo em curso; (b) terceiros que 

têm interesse meramente de fato no resultado do processo; (c) terceiros credores de uma 

das partes que pode ter o patrimônio diminuído em consequência do resultado do 

processo193; (d) terceiros titulares de situação jurídica conexa (pela causa de pedir, pelo 

pedido, por ambos ou, ainda, por mera afinidade de questões) com aquela discutida no 

processo; (e) terceiros titulares de situação jurídica dependente daquela discutida no 

processo; (f) terceiros titulares de situação jurídica tal que os faça temer a formação de 

precedente desfavorável em razão da decisão a ser proferida no processo em curso; 

(g) terceiros cotitulares da situação jurídica deduzida no processo e (h) terceiros titulares 

de situação jurídica que os habilitaria a deduzir pretensão totalmente incompatível com 

aquela deduzida no processo. 

                                                 
190 Cândido Rangel Dinamarco, Litisconsórcio, p. 31. Com efeito, de acordo com o mesmo autor, o objeto do 
processo é “intenso pólo metodológico em torno do qual gira uma série de institutos e do qual emanam 
critérios para a solução de questões de diversas ordens” (Coisa julgada, assistência e eficácia da intervenção, 
p. 356). No mesmo sentido, José Roberto dos Santos Bedaque (Direito e processo, p. 129). Sendo a premissa 
verdadeira, não se pode deixar de mencionar que a aprovação da ampliação ex officio do objeto do processo, 
passando a abranger questões prejudiciais, provocará verdadeira revolução nas questões relativas ao 
litisconsórcio e à intervenção de terceiros. 
191 Cf. Intervenção de terceiros, p. 20-21. 
192 Cf. Litisconsórcio e intervención de terceros, p. 81. É bastante semelhante também a classificação de Juan 
Montero Aroca (cf. De la legitimación en el proceso civil, p. 260-261). 
193 Luis Torello Giordano inclui os credores na categoria dos terceiros que têm mero interesse de fato no 
objeto do processo. Assim se manifesta o processualista uruguaio: “terceros que tienen un mero interés de 
hecho en el resultado del proceso, como por ejemplo, el acreedor respecto al pleito en que interviene su 
deudor y del que puede resultar un incremento o disminuición (pero sin llegar a la insolvência) del 
patrimonio de este último” (Litisconsórcio e intervención de terceros, p. 81). Mas não se pode afirmar, 
rigorosamente, que o interesse do credor é apenas de fato. Como se verá adiante, alguns autores, tanto na 
doutrina brasileira como na estrangeira, permitem a intervenção do credor em um processo pendente e alguns 
afirmam que isso se dá mediante concepção mais elástica do vínculo de prejudicialidade-dependência. 
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Nessa classificação, a qual naturalmente se submete à crítica dos leitores, parecem 

estar compreendidos todos os possíveis vínculos que pode um terceiro manter com o objeto 

do processo. Não é possível, entretanto, afirmar desde já quais categorias de terceiros estão 

abrangidas na intervenção assistencial prevista no ordenamento brasileiro. 

 

5.4. INTERESSE JURÍDICO AUTORIZADOR DA INTERVENÇÃO 

Estabelecidas as premissas necessárias ao exame dogmático da assistência no 

processo civil brasileiro, volta-se o trabalho ao seu objeto principal. 

A lei brasileira prevê que pode intervir como assistente quem tenha interesse 

jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes (art. 50 do CPC). No tocante à 

assistência simples, nada mais acrescenta a lei, deixando para a doutrina a tarefa de dar os 

exatos contornos do que seja esse interesse jurídico. De outro lado, a assistência 

litisconsorcial será permitida toda vez que a sentença houver de influir na relação jurídica 

entre o terceiro e o adversário do pretenso assistido (art. 54 do CPC). Não se pode dizer 

que o interesse jurídico exigido para a assistência litisconsorcial esteja plenamente definido 

na lei, mas ela municia o intérprete de mais elementos do que faz ao tratar da assistência 

simples. 

Como a lei fala expressamente em interesse jurídico, a doutrina não hesita em 

afirmar que ficam afastados do âmbito do interesse autorizador da intervenção o interesse 

moral, o interesse afetivo, o interesse político194, o interesse científico e o interesse 

econômico, para citar os principais exemplos. 

A diferença entre o interesse jurídico e o interesse econômico, entretanto, divide os 

doutrinadores. É comum a comparação com o Código de Processo Civil português, que 

logo após prever a possibilidade de assistência em termos idênticos aos do Código de 

Processo Civil brasileiro (art. 335, 1), esclarece, no parágrafo seguinte, que “para que haja 

interesse jurídico, capaz de legitimar a intervenção, basta que o assistente seja titular de 

uma relação jurídica cuja consistência prática ou económica dependa da pretensão do 

                                                 
194 Nesse sentido, já se decidiu não ser possível intervenção de Estado-membro em ação civil pública em que 
era ré a União por considerar que havia mero interesse político ao desenvolvimento (TRF 1.ª Região, 5ª 
Turma, Pet. 2005.01.00.047292-51, rel. Selene Maria de Almeida, j. 14.9.2005). 
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assistido”, pelo que resta expressamente autorizada a intervenção do credor em processo 

no qual seja parte devedor seu195. 

As coisas não se passam dessa maneira apenas em Portugal. 

Na Itália o tema é controvertido na doutrina na medida em que o Código – tanto o 

revogado como o atual – limita-se a falar em interesse próprio do terceiro no processo a 

autorizar a intervenção adesiva, sem qualificá-lo de “jurídico” e sem tampouco esclarecer 

em que consiste esse interesse. Parte da doutrina, entretanto, admite a intervenção do 

credor196. 

Na Colômbia, a lei também silencia a respeito da especificação do interesse que 

autoriza a intervenção. O art. 52 do CPC colombiano prevê que pode intervir aquele que 

tiver com uma das partes relação substancial à qual não se estendem os efeitos jurídicos da 

sentença a ser pronunciada no processo pendente, mas que possa ser afetada 

                                                 
195 De acordo com Salvador da Costa, “também o credor do réu pode intervir como seu assistente na acção de 
dívida, na acção de reivindicação ou na acção tendente à anulação de testamento, porque se alguma delas 
proceder quedará diminuído o património do réu e, consequentemente, afectada a possibilidade de realização 
do seu direito de crédito” (Os incidentes da instância, p. 159). Essa redação, entretanto, nem sempre existiu 
no Código de Processo Civil português; resultou, com efeito, de alteração promovida no ano de 1961 que, 
após amplo debate doutrinário a respeito da caracterização do interesse para intervenção, positivou a solução 
segundo a qual se protege por meio da assistência também o interesse econômico. Antes, quando a 
assistência ainda era tratada no art. 340, no qual não existia especificação do que se deveria entender por 
intresse, Alberto dos Reis afirmava que estava excluído o interesse meramente econômico ou de fato, com o 
do credor em demandas que poderiam levar à redução do patrimônio do seu devedor e rejeitava 
expressamente a posição de Manuel Domingues de Andrade em razão da ausência de conexão da relação 
jurídica do credor com a relação jurídica objeto do processo (Código de Processo Civil anotado, v. 1, p. 466-
470). Manuel Gama Prazeres, comentando o Código de Processo Civil português após a reforma de 1961, 
evidencia a polêmica e o prevalecimento da posição de Manuel Domingues de Andrade (Da intervenção de 
terceiros na relação processual, p. 59-62). 
196 Augusto Chizzini, por exemplo, que dedicou profunda monografia ao tema da assistência simples 
(intervento adesivo) na Itália, conclui, com base na análise dos modos de se tutelar o credor no ordenamento 
italiano, que ele pode intervir como assistente simples (rectius: interveniente adesivo), pois ao legislador é 
lícito admitir a intervenção de terceiro no processo em hipóteses específicas, ainda que isso signifique 
superação do esquema ditado pela previsão geral, ampliando, com isso, o conceito de dependência 
(L’intervento adesivo, v. II, p. 867-879). A doutrina italiana, entretanto, divide-se a respeito de se permitir ou 
não a intervenção em casos de interesse econômico. Para ilustrar a divergência, recorre-se à esclarecedora 
lição de Giovanni Verde, que termina por adotar o mesmo entendimento de Chizzini. O trecho é longo, mas a 
transcrição é oportuna: “Si pensi al creditore nei riguardi di um giudizio nel quale sono in discussione diritti 
patrimonial del suo debitore e dai quali può dipendere la concreta possibilità di essere pagato (...). In questi 
casi, alcuni ritengono che l’intervento non sia consentito. A nostro avviso, esistono argomenti di diritto 
positivo che rendono possibile affermare l’ammissibilità dell’intervento del creditore nel giudizio di natura 
patrimoniale riguardante il suo debitore (e cioè quelli desumibili dagli artt. 974, 1113, 2740 e 2900 c.c. e 
dagli artt. 344 e 404 c.p.c.), così che è, poi, consentito fare um passo ulteriore e ritenere che anche un vincolo 
di pregiudizialità-dipendenza di natura econômica può sostanziare, in mancanza di limitazioni expresse, un 
interesse ad intervenire. E l’intervento sarà, in questi casi, necessário, perchè in mancanza il terzo avrà a sua 
disposizione soltanto il rimedio dell’opposizione revocatória” (Diritto processuale civile: parte generale, p. 
224, grifou-se). 
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desfavoravelmente se a parte que pretende auxiliar restar vencida197. Hernando Devis 

Echandia, interpretando o dispositivo, conclui pela possibilidade de intervenção do credor, 

a qual, entretanto, não deverá ser admitida se as partes alegarem e provarem, ao se oporem 

à intervenção, que o devedor possui outros bens capazes de satisfazer o crédito198. 

Na França, os doutrinadores consultados nada dizem a respeito da possibilidade ou 

não de intervenção do credor especificamente199, mas Serge Guinchard, Cécile Chainais e 

Fréderique Ferrand afirmam que a jurisprudência se contenta com um interesse de prevenir 

um dano eventual e até mesmo com um interesse moral200. 

Moacyr Lobo da Costa chegou a importar expressamente a solução prevista no 

ordenamento português a fim de definir o que seja “interesse jurídico” no direito 

brasileiro201. A doutrina brasileira majoritária, entretanto, afirma expressamente que ao 

credor não é lícito intervir no processo para assistir seu devedor a fim de preservar seu 

patrimônio202. 

Ainda que sem importar a solução legislativa portuguesa, seria plenamente possível 

defender, em sede doutrinária, referida hipótese de intervenção assistencial. Isso porque a 

                                                 
197 Confira-se a redação do dispositivo: “Quien tenga con uma de las partes determinada relación sustancial, a 
la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que se pueda afectarse desfavorablemente si 
dicha parte es vencida, podrá intervenir en el processo como coadyuvante de ella, mientras no se haya 
dictado sentencia de única o de segunda instancia”. 
198 Nociones generales de derecho procesal civil, p. 436. Acrescenta o autor que permitir a intervenção é um 
modo de tutelar os credores contra as manobras dolosas de seus devedores. O entendimento é de data anterior 
à do Código de Processo Civil colombiano vigente (Decreto Nacional n. 1400/1970), mas o autor reafirmou 
sua posição em obra posterior. Nesse sentido, Hernardo Devis Echandia, Teoría general del processo, p. 337-
338. 
199 Foram as seguintes as obras consultadas: Loïc Cadiet, Jacques Normand, Soraya Amrani Mekki, Théorie 
générale du procès, Paris, PUF, 2010; Jacques Héron, Doit judiciaire privé, 2ª ed. par Thierry le Bars, Paris, 
Montchrestien, 2002; Mélina Douchy-Oudot, Procédure civile, 3ª ed., Paris, Gualino, 2008; Christophe 
Lefort, Procédure civile, 3ª ed., Paris, Dalloz, 2009. 
200 Procédure civile: droit interne et droit de l’Union euroéene, 30ª ed., Paris, Dalloz, 2010, p. 275. 
201 Cf. Assistência (processo civil brasileiro), p. 161. Baseando-se expressamente em referido autor, defendeu 
posição idêntica José Frederico Marques, já sob a vigência do Código vigente (Manual de direito processual 
civil, v. 1, p. 272). No mesmo sentido, ainda, manifestaram-se Arruda Alvim (Código de Processo Civil 
comentado, v. III, p. 26), que ulteriormente mudou, ainda que não expressamente, de opinião (Manual de 
direito processual civil, p. 629-633) e Waldemar Mariz de Oliveira Jr. (Assistência, oposição e nomeação à 
autoria, p. 71). Em sentido expressamente contrário, Ubiratan do Couto Maurício afirma que “se 
aplicássemos ao caso brasileiro o que determina a lei lusitana, estaríamos equiparando, sem a necessária e 
indispensável autorização legal, o interesse de fato ao interesse jurídico, o que, por princípio, é materialmente 
impossível, pois são realidades jurídicas distintas” (Assistência simples no direito processual civil, p. 59). 
202 Ver, por todos, Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 185. Destaca-se, em sentido 
contrário, recente posicionamento de Leonardo Greco: “A meu ver, o que a doutrina qualifica como mero 
interesse prático muitas vezes também deve ser considerado um interesse jurídico. Defendo, assim, uma 
compreensão mais elástica do conceito de interesse jurídico, pois não é preciso que a relação jurídica do 
terceiro com o assistido possa ser diretamente atingida, sacrificada pela decisão da causa, para que aquele se 
caracterize; o direito do assistente pode não ser diretamente atingido, pode sobreviver plenamente íntegro, 
mas se a sua eficácia ou o seu exercício sofrer qualquer limitação prática estará caracterizado o seu interesse 
jurídico em intervir” (Instituições de processo civil, v. I, p. 499). 
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lei prevê (art. 591 do CPC) que o patrimônio do devedor é garantia de suas obrigações e 

poderia ser verificada aí a juridicidade do interesse do credor. É o que parece defender 

Hélio Tornaghi quando a despeito de afastar o interesse puramente econômico do âmbito 

da intervenção assistencial, afirma que podem ser assistentes “os que teriam diminuída a 

garantia de seus créditos, que é o patrimônio dos devedores”203. 

Afirmar, assim, que o credor não pode intervir como assistente nas causas em que 

seja litigante o seu devedor não é uma conclusão que decorra lógica ou necessariamente da 

locução “interesse jurídico”, prevista pela lei como condição de admissibilidade da 

intervenção do pretenso assistente.  

No Brasil predomina interpretação desautorizadora da intervenção do credor em 

demandas nas quais seja parte seu devedor em razão da proclamada – mas nem sempre real 

– exigência de um vínculo de conexão entre a situação jurídica do terceiro e o objeto do 

processo204, vínculo esse que não existe entre a relação credor-devedor e a relação 

devedor-outro credor em razão da interpretação restritiva que se dá a ele205. 

Pode ocorrer, entretanto, que o credor mantenha, com o devedor, relação conexa 

com o objeto do processo. Recentemente, Luiz Guilherme Marinoni publicou parecer de 

sua autoria no qual foi favorável à admissão, como assistente, de terceiro credor em causas 

na qual era parte seu devedor em razão da existência de cláusula contratual que previa 

pagamento de valor maior a referido credor caso seu devedor se sagrasse vencedor em 

algumas demandas que estavam em curso à época da celebração do contrato206. Trata-se, à 

evidência, de hipótese de intervenção assistencial de credor que deve ser autorizada em 

razão da existência de um vínculo de conexão, ainda que criado contratualmente, o que é 

perfeitamente possível, entre a relação titularizada pelo terceiro credor e o objeto do 

processo. 

                                                 
203 Código de Processo Civil comentado, v. I, p. 224. 
204 A expressão “objeto do processo”, no que toca à assistência, deve ser considerada em sentido amplo, de 
modo a dizer respeito não somente ao pedido, mas também à causa de pedir. 
205 Diz-se restritiva porque, como visto, na Itália inclui-se o interesse do credor no vínculo prejudicialidade-
dependência. Nesse sentido, é bastante elucidativa a afirmação de Ovídio Baptista, para quem o credor não 
pode intervir para auxiliar devedor seu que seja réu em demanda reivindicatória, pois a decisão a ser 
proferida no processo “não pode nunca interferir na existência da relação obrigacional que liga o demandado 
a seu credor” (Curso de processo civil, v. 1, p. 263). 
206 Cf. Assistência simples e interesse jurídico, p. 337-345. Aceitando-se essa possibilidade de intervenção, 
seria equivocado entendimento do STJ que recusou a intervenção assistencial de Sindicato em processo no 
qual era parte uma determinada Federação por ele integrada. Fundou-se o pedido de intervenção no fato de 
que caso julgada procedente a ação movida pela Federação, o Sindicato faria jus a determinado repasse de 
verba legalmente previsto, mas entendeu o STJ estar diante de interesse meramente econômico (1ª Turma, 
EDcl n. 735.314, rel. Min. Luiz Fux, j. 13.4.2010). 
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Nesse sentido, reputa-se equivocado entendimento do STJ que recusou juridicidade 

ao interesse de cessionário de crédito de parte de futura indenização a ser recebida pelo 

cedente em ação de desapropriação movida em face dele207. Entendeu o Tribunal que só 

poderia intervir como assistente quem se alegasse titular de direito real sobre o imóvel 

desapropriando em razão da previsão do art. 7º, §3º da Lei Complementar n. 76/93, que 

prevê a necessidade de intimação desses sujeitos. Isso, entretanto, de maneira nenhuma 

exclui a possibilidade de existirem outros interessados, juridicamente inclusive, na solução 

da demanda. 

O conteúdo econômico de eventual interesse do assistente não afasta de plano sua 

juridicidade. Fosse assim, um dos exemplos mais recorrentes da doutrina – de intervenção 

do fiador na causa em que o devedor principal litiga com o credor – cairia por terra, porque 

não se pode negar que o fiador tenha interesse econômico de não ter que desembolsar 

qualquer quantia. 

Para finalizar, é relevante mencionar que outros exemplos de interesse puramente 

econômico208 são dados pela doutrina. Nesse sentido, o sócio não poderia intervir em 

demandas nas quais seja parte a sociedade209. Referido entendimento, entretanto, só pode 

ter validade para os casos em que há separação patrimonial entre sociedade e os 

respectivos sócios e não pode, evidentemente, ser estendido, como regra geral, a todos os 

tipos de sociedade. Com efeito, há casos em que os sócios, de acordo com a lei material, 

respondem, em maior ou menor escala, pelas obrigações sociais; é o caso da sociedade em 

comum (art. 990 do Código Civil), da sociedade em conta de participação (art. 994, §1º do 

Código Civil), da sociedade simples (art. 1023 do Código Civil), da sociedade em nome 

coletivo (art. 1039 do Código Civil) e da sociedade em comandita simples (art. 1045 do 

Código Civil). Acrescente-se que em tais casos seus bens ficam sujeitos à execução (art. 

592, II, do Código de Processo Civil) ainda que seja executada a sociedade.  

Especialmente nos casos em que a lei prevê responsabilidade solidária do sócio, 

seria irrecusável a possibilidade dele intervir como assistente, diante da ampla admissão na 

                                                 
207 STJ, 2ª Turma, Recurso Especial n. 337.805-PR, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.11.2001. O exemplo é 
mencionado por Arruda Alvim, que concordou com o entendimento do STJ (Manual de direito processual 
civil, p. 631). 
208 O emprego da palavra “puramente” justifica-se na medida em que existem interesses ao mesmo tempo 
econômicos e jurídicos. 
209 Nesse sentido, por exemplo, já se indeferiu pedido de intervenção do Estado do Acre em processo 
originado de demanda proposta contra sociedade de economia mista (SANACRE) da qual é acionista 
majoritário (TJAC, Câmara Cível, AI n. 2003.001379-8, rel. Miracele de Souza Lopes, j. 19.8.2004). 
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doutrina da intervenção do coobrigado solidário por força de relações contratuais, sob pena 

de se privilegiar a solidariedade contratual em detrimento da solidariedade legal. 

Não se está querendo dizer que não exista interesse puramente econômico. E 

existem exemplos disso. É puramente econômico o interesse do(s) filho(s) do primeiro 

casamento que não poderia(m) intervir como assistente(s) de seu pai, vivo, em demanda 

que verse sobre anulação de pacto antenupcial celebrado antes do segundo casamento210. 

Ostenta interesse puramente econômico também aquele que pretende intervir para auxiliar 

o réu de demanda em curso visando à concessão de licença a taxistas pretendendo o 

interveniente, com isso, que as licenças não sejam concedidas em razão do aumento da 

concorrência que daí pode advir211. 

É certamente impossível estabelecer um rol completo e taxativo de casos em que 

exista o interesse jurídico, ainda que de conteúdo econômico, e, de outro lado, um rol 

completo e taxativo de casos em que se manifesta interesse puramente econômico. No 

entanto, é perfeitamente possível afirmar com segurança que quando o interesse possui 

conteúdo econômico, ainda assim ele pode ser jurídico212. 

Revela-se, portanto, amplíssimo o rol de hipóteses em que existe interesse jurídico 

de um terceiro na solução que emergirá ao final do processo em curso, pois, como se viu, é 

possível estabelecer até pela via contratual conexão entre diversas situações jurídicas. 

Dizer que a assistência é permitida quando haja vínculo entre a situação jurídica 

do terceiro e o objeto do processo é ainda muito pouco, especialmente na medida em que 

dentro dessa ideia ampla de interesse jurídico a doutrina pretende identificar duas 

                                                 
210 O exemplo é mencionado por Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 631 e por Nelson Nery 
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, p. 
269. 
211 A 2ª Turma do STJ, nesse caso, sabiamente negou o pedido de assistência feito pelo Sindicato dos 
Taxistas Autônomos do Rio de Janeiro (Edcl nos Edcl no AgRg na Medida Cautelar n. 3997-RJ, rel. Min. 
Eliana Calmon, j. 6.6.2002). Em sentido análogo, Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier 
reputam ser meramente fático o interesse de sujeito participante de uma determinada concorrência (vestibular 
e licitação, por exemplo) em ação proposta por outro ou outros que tenha por objetivo apenas pleitear o 
direito de participar da concorrência (Casos problemáticos: partes ou terceiros? (análise de algumas 
situações complexas de direito material), p. 1040). 
212 O STF, em antigo julgamento, explicitou bem o problema: “Não há como pôr em linha delimitada, 
estanque, um e outro: o interesse econômico penetra na vida jurídica assumindo sua legitimidade quando 
encontra na lei a expressão formal. E o interesse jurídico não é simples fórmula vazia, sem conteúdo, 
exprimindo muitas vezes, na maioria, um interesse econômico. Dizer até onde se estende um ou onde outro 
principia é tarefa que os doutos ainda não cumpriram; distinguir o domínio de um ou de outro não 
conseguiram ainda os estudiosos, oscilando em diversos sentidos, conforme a linha de pensamento, que 
sustentam, e a própria ideologia, a que servem” (STF, 1ª Turma, AI n. 89.977, rel. Min. Oscar Corrêa, j. 
24.3.1983). 



 66

subespécies de interesse, uma que autoriza a assistência simples e outra que autoriza a 

assistência litisconsorcial. É o que se passa a examinar. 

 

5.4.1. ASSISTÊNCIA SIMPLES 

É afirmação corrente na doutrina que o interesse jurídico autorizador da assistência 

simples consiste na existência de relação jurídica entre o terceiro e a parte que pretende 

assistir, a qual poderá ser afetada213 pela sentença a ser proferida no processo pendente.  

Desde logo, vale ressaltar que é desaconselhável basear o interesse na intervenção 

no conceito de relação jurídica, demasiadamente restrito. Com efeito, ensina José de 

Oliveira Ascensão que nem toda valoração pelo direito pode ser reduzida ao conceito de 

relação jurídica, que é apenas uma espécie do gênero “situação jurídica”214. Cândido 

Rangel Dinamarco215 e Ubiratan do Couto Maurício216, atentos a essas diferenças, falam 

em situação jurídica titularizada pelo terceiro em vez de relação jurídica. Ubiratan do 

Couto Maurício é, inclusive, bastante enfático em recusar a necessidade de que exista 

relação jurídica entre o terceiro e o pretenso assistido217. 

Um exame dos exemplos dados pela doutrina revela que a expressão “relação 

jurídica” é utilizada em sentido atécnico, o que é mais um motivo para rejeitar sua 

utilização, pois a ciência demanda rigor terminológico. 

                                                 
213 Cf. Arruda Alvim, Código de Processo Civil comentado, v. III, p. 8; Cândido Rangel Dinamarco, 
Litisconsórcio, p. 55; Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 161 e 164-
165; Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 219-220; Hélio Tornaghi, 
Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 223, José Roberto dos Santos Bedaque, Da assistência, 
p.158, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado e legislação 
extravagante, p. 268, Ovídio Baptista, Curso de processo civil, v. 1, p. 257 e 259. Alguns desses 
doutrinadores falam que a eficácia reflexa da sentença é que se projeta sobre a esfera jurídica do terceiro que 
pode ser assistente. Adere-se aqui, entretanto, à lição de José Rogério Cruz e Tucci para quem “a distinção 
entre eficácia direta e eficácia reflexa (da sentença ou da coisa julgada) encontra-se superada, porque aquela 
que pode afetar um terceiro em nada se diferencia da que é produzida entre as partes” (Limites subjetivos da 
eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 100). 
214 Cf. Direito civil, v. 3, p. 9-10. 
215 Instituições de direito processual civil, v. II, p. 395. 
216 Assistência simples no direito processual civil, p. 66-67. 
217 Nas palavras do autor, “o que deve ficar bem claro é que não há, no estatuto processual civil em vigor, 
como uma das condições da legitimidade da intervenção assistencial, obrigatoriedade de existência de relação 
jurídica entre o assistente simples e a parte com a qual pretenda assistir” (Assistência simples no direito 
processual civil, p. 22). Mesmo no Código anterior quando se falava em relação jurídica no único artigo que 
servia tanto para a assistência simples como para a litisconsorcial, de acordo com a doutrina majoritária não 
se pode dizer que essa exigência estivesse presente. Nesse sentido, escrevendo ainda sob a vigência daquele 
diploma legal, Frederico Marques afirmava que o interesse jurídico tinha lugar quando estivesse em jogo 
existência de relação jurídica, mas também quando o terceiro temesse que recaísse sobre ele obrigação de 
indenizar no caso de vencida uma das partes, citando o clássico exemplo do tabelião (Instituições de direito 
processual, v. II, p. 282-283). 
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Esse, entretanto, é o menor dos problemas que exsurge da fórmula doutrinária 

elaborada para definir o que seja interesse jurídico. A doutrina exige, como se viu, um 

vínculo entre a situação jurídica do terceiro e o objeto do processo218. E não se trata de um 

vínculo qualquer, mas de um vínculo que autoriza que a situação jurídica do terceiro seja 

afetada, inclusive em seu prejuízo219, pela decisão a ser proferida no processo em curso. 

Recorre-se, não raras vezes, à prejudicialidade-dependência para explicar esse 

fenômeno220. E mesmo quando não se fala expressamente de prejudicialidade-dependência, 

a mera menção ao fenômeno da eficácia reflexa é suficiente para identificá-la na medida 

em que foi sobre esse específico vínculo que a doutrina da eficácia reflexa foi construída. 

A doutrina brasileira, entretanto, ignora a distinção, adotada a título de premissa, entre 

prejudicialidade-dependência permanente e instantânea, sendo certo que só no primeiro 

caso é que o terceiro pode ser afetado – e até mesmo prejudicado – pelos efeitos da 

sentença. Os exemplos que a doutrina menciona demonstram que a distinção não é bem 

compreendida e desmentem a premissa de que a assistência é permitida para que o terceiro 

possa se resguardar contra os efeitos que a sentença pode produzir em sua esfera jurídica. 

Diante desse verdadeiro labirinto, alguns afirmam que o prejuízo tanto pode 

consistir no surgimento de uma situação jurídica desfavorável ao terceiro a partir tão só da 

prolação da sentença, como pode significar que o terceiro pode vir a ser demandado em 

                                                 
218 Irretocável a lição de Cândido Rangel Dinamarco quando afirma que “o objeto do processo figura no 
sistema processual como itenso pólo metodológico em torno do qual gira uma série de institutos e do qual 
emanam critérios para a solução de questões de diversas ordens” (Coisa julgada, assistência e eficácia da 
intervenção, p. 356). Complementa ainda seu pensamento afirmando que “o que legitima o terceiro a intervir 
como assistente é a titularidade de uma situação jurídica conexa ou dependente da res in judicium deducta” 
(idem, p. 358). No mesmo sentido, José Roberto dos Santos Bedaque afirma que “a relação substancial posta 
em juízo e a pretensão formulada pelo autor também são fundamentais para a determinação da possibilidade 
de terceiros intervirem no processo” (Direito e processo, p. 129). A conexão existiria no caso de assistência 
litisconsorcial e a dependência no caso de assistência simples. 
219 A ideia de intervenção para evitar um prejuízo para o terceiro ficou muito clara no julgamento do 
Mandado de Segurança n. 21.059-1, pelo Plenário do STF, quando se entendeu que o interesse jurídico do 
assistente simples deve ser verificado “a partir do prejuízo juridicamente relevante que adviria ao assistente 
na hipótese de vitória da parte contrária” (STF, Pleno, MS n. 21.059-1, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 
5.9.1990). A lição, como se depreende da leitura do acórdão, foi importada da doutrina de Arruda Alvim, 
para quem para quem “é evidente, todavia, que o magistrado, para aferir do interesse jurídico do assistente, 
não há de aguardar a sentença que, no processo, venha a ser proferida. O seu critério há de ‘imaginar’ uma 
sentença contrária à parte, a que o assistente deseja se agregar e, em função de tal ideação, constatar se há, ou 
não há, interesse desse terceiro, que é o assistente” (Código de Processo Civil comentado, v. III, p. 39). O 
entendimento também tem sido seguido no STJ (3ª Turma, REsp n. 660.833/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 
26.9.2006). 
220 Cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 395; Celso Agrícola 
Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 219; Heitor Vitor Mendonça Sica, Notas críticas ao 
sistema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro, p. 36; Luiz Fux, Intervenção de terceiros 
(aspecto do instituto), p. 10; Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, v. 1, p. 131. 
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outro processo221, o que autorizaria a falar em interesse imediato e mediato, 

respectivamente222. 

A possibilidade de um terceiro vir a ser demandado em outro processo não pode 

tecnicamente enquadrar-se na ideia de prejuízo jurídico decorrente da sentença, 

especialmente quando nesses processos é lícito ao terceiro rediscutir todas as possíveis 

premissas que levariam à procedência da demanda, inclusive as questões já definidas no 

processo anterior ou até mesmo aquilo que restou decidido no dispositivo. 

Aliás, tão só a ideia de “questão” já afasta em alguns casos a possibilidade de o 

terceiro vir a ser afetado pelos efeitos da sentença. É o caso do tabelião, por exemplo, que a 

doutrina entende poder intervir em demanda de anulação de ato por ele praticado em razão 

da potencialidade de vir a ser demandado caso a anulação dê-se com fundamento em dolo 

ou culpa seus223. Ora, a motivação da sentença não produz efeitos externos ao processo 

nem sequer em relação às partes, como poderia produzir em relação a terceiros a ponto de 

ele precisar intervir para evitá-los?224 

Mas também o dispositivo não é garantia de produção de efeitos contra terceiros 

quando não está presente a prejudicialidade-dependência permanente e alguns exemplos 

podem ilustrar isso. Pense-se no caso do fiador. Nem mesmo eventual reconhecimento da 

existência ou da validade da obrigação principal pode atingir o fiador que permaneceu 

terceiro em relação ao processo, o que é confirmado pelo art. 837 do CC, afastando assim o 

nexo de prejudicialidade-dependência permanente. Ele só será atingido nesses casos se 

                                                 
221 Rompendo com a ideia de preexistência da situação jurídica do terceiro até então dominante teoricamente 
na doutrina – embora muitas vezes desmentida nos exemplos – Ubiratan do Couto Maurício defendeu que o 
interesse jurídico existe quando o terceiro, ao tempo da intervenção, é titular de relação jurídica com o 
pretenso assistido cuja subsistência pode ser afetada pela decisão a ser proferida no processo pendente ou 
quando puder surgir, também da decisão a ser proferida no processo pendente, obrigação de indenizar, tanto 
para o terceiro como para o pretenso assistido (Assistência simples no processo civil brasileiro, p. 67-72). Em 
sentido análogo, Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini afirmam existir “dois tipos de assistentes 
simples: aquele que, já no momento da prolação da sentença, é reflexamente atingido e aquele que, proferida 
a sentença, passa a correr o risco de ser atingido por decisão proferida em processo posterior, que 
eventualmente seja movido pelo vencedor da demanda, em que este poderia ter sido assistente” (Curso 
avançado de processo civil, v. 1, p. 305). Também Thereza Alvim tentou equacionar uma fórmula que 
abrangesse os diversos exemplos de assistência simples: “Esse atingimento de sua esfera jurídica resulta, 
quer da relação jurídica material existente entre assistente e assistido, quer de relação jurídica que existiu 
entre eles ou, ainda, de potencial relação jurídica que entre eles possa surgir” (O direito processual de estar 
em juízo, p. 222). 
222 Ver, por todos, Ubiratan do Couto Maurício, Assistência no processo civil brasileiro, p. 72. 
223 O art. 28 da Lei n. 6.015/73 prevê que “Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são 
civilmente responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que 
indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro”. 
224 Não é demais acrescentar que Thereza Alvim reconhece que “muitas vezes o terceiro que ingressa em 
processo alheio, o faz, tendo em vista a fundamentação do decisum, pois esta é que poderá afetar sua esfera 
jurídica” (O direito processual de estar em juízo, p. 209).  
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intervier, por força do art. 55 do CPC. De outro lado, ele poderá ser beneficiado pelo 

resultado do processo que declare, por exemplo, nulidade ou inexistência da obrigação 

principal225, já que, nesse ponto, a acessoriedade da fiança em relação à obrigação principal 

revela um nexo de prejudicialidade-dependência permanente226. 

O mesmo se diga dos obrigados em via de regresso, aos quais a doutrina consente a 

intervenção quando não tiver havido denunciação da lide227. Mas, não é possível dizer que 

ele, permanecendo terceiro, seja afetado sequer pelos efeitos da sentença. Como 

lucidamente esclarece Eduardo Talamini, “ele poderá aduzir em sua defesa inclusive a 

inexistência da obrigação principal, a despeito de essa já haver sido declarada existente na 

sentença anterior”228. Frise-se que em havendo denunciação da lide, embora a lei fale que o 

denunciado ocupa a posição de litisconsorte do denunciante, a doutrina majoritária entende 

que ocupa a posição de assistente simples229. 

O mais clássico exemplo de assistência simples fornecido pela doutrina 

majoritária230 – o do sublocatário consentido231 – é emblemático e muito útil para o 

objetivo a que se propõe este trabalho, pois a lei de locação, ainda que preveja que a 

                                                 
225 José Rogério Cruz e Tucci, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 195. 
226 No mesmo sentido, manifesta-se Francesco Paolo Luiso: “il fideiussore non è vincolato alla sentenza 
emessa fra debitore principale e creditore, quindi non può subire alcun pregiudizio dal processo in corso. Egli 
può, peraltro, intervenire in tale processo perché – se viene dichiarata l’inesistenza del debito – di riflesso 
anche il fideiussore è liberato. Ma se interviene, e viene dichiarata l’esistenza del debito principale, il 
fideiussore resta vincolato alla sentenza” (Diritto processuale civile, v. I, p. 320). 
227 Ubiratan do Couto Maurício, Assistência simples no direito processual civil, p. 70. Embora a doutrina 
entenda que a denunciação da lide é obrigatória na hipótese do art. 70, I, CPC, sob pena de perda do direito 
de regresso, esclarece José Roberto dos Santos Bedaque que o STJ admite que o evicto reaveja o que pagou 
com fundamento no art. 449 do Código Civil (Da assistência, p. 184). Sendo assim, não se poderia afastar a 
assistência sob o argumento de que não haveria qualquer risco de prejuízo para o vendedor não denunciado. 
Em sentido contrário, Thereza Alvim afirma que “se não foi usado o instituto da denunciação da lide com 
fundamento no inciso I, do art. 70, do Código de Processo Civil, aquele que poderia ter sido denunciado não 
terá interesse jurídico para ser admitido no processo alheio” (O direito processual de estar em juízo, p. 241). 
Há casos, ainda, em que a jurisprudência tem impedido a denunciação da lide quando esta introduza no 
processo discussão sobre culpa e a demanda verse sobre responsabilidade objetiva. Nesses casos, ainda que 
não haja concordância com esse entendimento (no mesmo sentido, José Roberto dos Santos Bedaque, Da 
assistência, p. 186-187), seria ilógico admitir a assistência no mesmo processo em que já negada a 
denunciação da lide. Entretanto, caso a denunciação da lide não tenha sido feita, a assistência seria possível, 
alertando-se desde já para os riscos de ela ser indeferida sob os mesmos fundamentos pelos quais não se 
permite a denunciação da lide. 
228 Coisa julgada e sua revisão, p. 108. 
229 Ver, nesse sentido, Sidney Sanches, Denunciação da lide no direito processual civil brasileiro, p. 172-
173. Anote-se a posição divergente de Cândido Rangel Dinamarco, para quem se trata de assistente 
litisconsorcial (Litisconsórcio, p. 59). 
230 Embora com algumas divergências, que reputam ser o sublocatário assistente litisconsorcial (ver, nesse 
sentido, Rodrigo Barioni, A falta de ciência do sublocatário nas ações de despejo, p. 459). 
231 O art. 13 da Lei n. 8.245/91 prevê que o locador deve consentir, previamente e por escrito, com a 
sublocação. Ubiratan do Couto Maurício entende que caso não tenha havido consentimento do locador não 
poderá haver intervenção sob pena de se utilizar o processo para proteger ilegalidade (Assistência simples no 
direito processual civil, p. 68). 
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sublocação extingue-se com a rescisão ou o fim da locação – ainda que assegure, como não 

poderia deixar de ser, eventual indenização devida ao sublocatário –, condiciona à 

participação do sublocatário no processo a produção de um dos efeitos decorrentes da 

extinção da relação contratual: o despejo. 

Isso levou, recentemente, Heitor Vitor Mendonça Sica a afirmar que o objetivo da 

norma ao prever a ciência do sublocatário não foi dar a ele simples notícia da existência do 

processo, facultando-lhe a assistência232. A norma, ao contrário, teria o objetivo de citar o 

sublocatário para sujeitá-lo à ordem de despejo, o que não seria possível sem que se tivesse 

lhe dado a oportunidade de participação233. No tocante ao pedido de despejo, portanto, 

entende o autor ser o sublocatário verdadeiro réu234 e, ainda, tratar-se de litisconsórcio 

necessário entre o locatário e o sublocatário235. 

A conclusão de se tratar de litisconsórcio necessário entre locatário e sublocatário 

quanto ao pedido de despejo deve ser endossada, pois o locador tem verdadeiro ônus de 

demandar o sublocatário para que a decisão seja executada em face dele, sob pena de ter 

que ajuizar nova demanda em face do sublocatário236. Mais importante, entretanto, do que 

definir a posição processual do sublocatário nesse caso é verificar que mesmo em um caso 

em que a lei afirma expressamente que a sentença poderia produzir efeitos em face de um 

terceiro – já que a rescisão ou o fim da locação resolvem automaticamente a sublocação 

(art. 15 da Lei n. 8.245/91) – impõe sua presença no processo para que o real objetivo de 

desocupação do imóvel seja atingido. Ou seja, mesmo estando explicitamente presente o 

vínculo de prejudicialidade-dependência permanente entre duas situações jurídicas, a lei 

                                                 
232 Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro, p. 38-39. Afirma o autor 
ainda que a previsão de se dar ciência ao sublocatário subverteria os arts. 50 e 51 do Código de Processo 
Civil que preveem a espontaneidade da intervenção (idem, p. 39). 
233 Com efeito, “quando o sublocatário não tiver sido ‘cientificado’ (rectius, citado), a sentença que decreta o 
despejo é ineficaz em relação a ele” (idem, p. 39, nota 72). A conclusão decorre da interpretação que o autor 
dá ao art. 59, §1º, V, da Lei n. 8.245/91, que prevê a possibilidade de se conceder liminar para desocupação 
do imóvel em ação movida pelo locador contra o sublocatário que permaneceu no imóvel mesmo após extinta 
a relação principal de locação. 
234 Idem, p. 39. Ainda que a lei fale expressamente em assistente, esclarece o processualista que “o legislador 
já empregou de modo inadequado o termo ‘assistente’ em outras oportunidades” (idem, ibidem). 
235 Nas palavras do autor, “o principal exemplo de assistência simples, destacado por quase todos os 
doutrinadores, é, em realidade, hipótese evidente de litisconsórcio necessário determinado por disposição 
expressa de lei” (idem, p. 40). Em sentido contrário, José Maria Rosa Tesheiner afirma que “o texto legal não 
autoriza essa conclusão, pois diz que ele poderá intervir no processo, mas apenas como assistente” (Eficácia 
da sentença e coisa julgada no processo civil, p. 105). 
236 Nas palavras de José Rogério Cruz e Tucci, se não for dada ciência da pendência do processo ao 
sublocatário, “não se detecta qualquer vício processual, mas terá sido descumprido um ônus, de modo que 
eventual decisão liminar ou sentença de procedência do pedido não poderá ser executada contra o 
sublocatário legítimo. O locador terá que ajuizar nova ação de despejo em face do sublocatário (art. 59, §1º, 
V)” ( Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 201). 
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impede que a sentença produza um dos seus efeitos em face do terceiro sem que lhe seja 

dada oportunidade de participar do processo. 

Mencione-se, ainda, o caso do proprietário do prédio dominante que pode intervir 

como assistente simples em ação reivindicatória proposta em face daquele que se afirmou 

proprietário do prédio serviente237. O exemplo pode ser ampliado para todos os casos em 

que aquele que se afirmou proprietário de um bem imóvel e instituiu direito real sobre ele 

em benefício de terceiro – além da servidão, é possível citar o usufruto, por exemplo – é 

agora réu em ação reivindicatória. Nesses casos, parece que a melhor solução é entender 

que são litisconsortes necessários os titulares de direitos reais derivados, pois existe a 

chance de se reconhecer que o direito real tenha sido instituído a non domino e com isso 

eventualmente a sentença terá que ser executada em face deles. 

Para encerrar o exame dos exemplos clássicos selecionados, a doutrina admite a 

intervenção de terceiro como assistente na ação de interdição de pessoa com a qual esse 

terceiro tenha contratado. Nesse caso, é de se considerar, antes de passar à análise dos 

possíveis efeitos da sentença, que a doutrina diverge a respeito da sua natureza e podem ser 

identificadas quatro correntes: (a) natureza constitutiva com eficácia ex tunc238; 

(b) natureza constitutiva com eficácia ex nunc239; (c) natureza declaratória com eficácia ex 

tunc240 e (d) natureza declaratória com eficácia ex nunc241. 

Não é o caso de, aqui, tomar partido de uma dessas correntes nem de examinar os 

fundamentos de cada uma delas. Mas é de se considerar que nos casos em que se admite 

efeitos retroativos (ex tunc), o que depende de pronunciamento expresso242, a sentença 

pode causar prejuízos a terceiros, que estarão impossibilitados de discutir a questão da 

capacidade do interditado e receberão inexoravelmente, da decisão proferida em um 

processo do qual não participaram, uma causa de nulidade de eventual negócio que tenham 

celebrado com o interditado, por exemplo. Aí estará presente a prejudicialidade-

dependência permanente. Em se tratando de mera anulabilidade, entretanto, não. 

                                                 
237 Ubiratan do Couto Maurício, Assistência simples no processo civil brasileiro, p. 71. 
238 Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XVI, p. 368. 
239 Antonio Carlos Marcato, Procedimentos especiais, p. 401; Humberto Theodoro Jr., Curso de direito 
processual civil, v. III, p. 437; José Carlos Barbosa Moreira, Eficácia da sentença de interdição por 
alienação mental, p. 185-191. 
240 José Olympio de Castro Filho, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 10, p. 281. 
241 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil, v. IV, p. 316. 
242 Nesse sentido, STJ, 5ª Turma, REsp n. 550.615-RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 14.11.2006; STJ, 
3ª Seção, MS n. 14.836-DF, rel. Min. Celso Limongi, j. 24.11.2010 e TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação n. 0001708-97.2009.8.26.0575, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. 4.5.2011. 
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Por tudo o que se disse, dizer ser permitida a assistência simples àqueles que 

mantêm um vínculo tal com o objeto do processo que possam ser juridicamente 

prejudicados por decisão a ser proferida não é adequado. Insistir nessa fórmula como 

premissa inderrogável restringiria bastante o âmbito de aplicação do instituto e desmentiria 

os principais exemplos encontrados na doutrina243. 

Não se pretende aqui colocar em xeque todos os exemplos alcançados pela doutrina 

ao tratar da assistência simples. Ao contrário. O que se pretendeu demonstrar foi que nem 

sempre o terceiro será atingido pelos efeitos da sentença – o que só ocorrerá quando 

mantiver vínculo de prejudicialidade-dependência permanente com o objeto do processo – 

mas também pode ocorrer que apenas tema a formação de um precedente – no sentido mais 

lato possível – desfavorável que pode influenciar em futuro processo no qual litigar com o 

assistido244. 

Mais recentemente, doutrina e jurisprudência têm fornecido exemplos que escapam 

declaradamente às hipóteses clássicas de assistência simples determinadas com 

fundamento na relação de prejudicialidade-dependência entre a situação jurídica do 

terceiro e o objeto do processo. Necessário verificar se essas hipóteses se encaixam na 

premissa de que o terceiro pode intervir também para evitar precedente desfavorável. 

Nesse sentido, Fredie Didier Jr.245 e Athos Gusmão Carneiro246 noticiam a 

admissão, pelo STF, de intervenção assistencial do Sindicato da Indústria de Fumo do 

Estado de São Paulo em ação envolvendo uma indústria de cigarros e na qual se discutia a 

constitucionalidade de um decreto-lei. O fundamento da admissão da assistência, no caso, 

foi que o julgamento poderia definir a orientação da jurisprudência sobre o tema, a qual 

poderia influir no julgamento de uma série de casos envolvendo filiados do Sindicato. 

                                                 
243 E não se pode deixar de olhar para os exemplos sob pena de se perpetuar o confinamento dos juristas no 
“mundo dos conceitos” (Ovídio Baptista, Processo civil e ideologia – o paradigma racionalista, p. 302). 
244 Também Francesco Paolo Luiso não exclui a possibilidade da intervenção adesiva nos casos em que o 
terceiro não fica sujeito aos efeitos da sentença; apenas afirma que nesses casos a intervenção é um meio 
concorrente de tutela, já que, caso não intervenha, pode defender-se sem limite em um sucessivo processo 
que tenha por objeto a sua situação jurídica substancial (Diritto processuale civile, v. I, p. 323). 
245 Cf. Curso de direito processual civil, v. 1, p. 363. O exemplo diz respeito a decisão proferida em 
28.2.2008, proferida nos autos do Recurso Extraordinário n. 550.769 QO/RJ, cujo relator é o Ministro 
Joaquim Barbosa, e publicada no Informativo do STF n. 496. 
246 Cf. Intervenção de terceiros, p. 186, nota 8. 
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O processualista baiano acredita que em casos assim é possível haver intervenção 

apenas de ente legitimado extraordinário, pois a admissão, como assistente simples, de 

indivíduos causaria tumulto processual247. 

Há ainda outro exemplo. Cândido Rangel Dinamarco deu parecer favorável à 

intervenção da Associação Nacional das Operadoras de Celulares em processos em que 

eram rés diversas de suas associadas e nos quais se discutia a violação de marca, privilégio 

de invenção e patente por elas248. Entendeu o processualista que a possibilidade de 

intervenção tem amparo na legitimidade extraordinária conferida à associação249. É curioso 

observar que nessa hipótese defendeu o autor que nem a associação interveniente nem as 

suas associadas ficariam vinculadas à justiça da decisão já que a associação é um substituto 

processual e em relação às suas associadas existe mera afinidade de questões250, assim, “a 

única eficácia que a decisão de uma das demandas pode ter perante a de outra é a derivada 

da força do precedente jurisprudencial”251. Conclui o autor, em suma, que a vinculação do 

assistente à justiça da decisão “apenas tem sentido quando a intervenção se dá com 

fundamento na existência de relação de prejudicialidade entre a relação jurídica tratada no 

processo e aquela da qual faça parte o assistente”252. 

Embora nos dois casos esteja em jogo a intervenção de um ente legitimado 

extraordinário, a solução a ser dada para um e outro é diversa. No exemplo dado por 

Dinamarco parece ser possível verificar o temor de um precedente desfavorável a autorizar 

a assistência. Apenas se discorda da solução dada pelo autor no tocante à vinculação ou 

não à justiça da decisão, a qual tem fundamento no especial regime da coisa julgada 

prevista para as ações coletivas e não na ausência de prejudicialidade. De outro lado, no 

exemplo de assistência admitido pelo STF e mencionado por Fredie Didier Jr. e Athos 

Gusmão Carneiro, como se trata de discussão de lei em tese, a hipótese enquadra-se melhor 

entre as de amicus curiae. 

                                                 
247 Idem, p. 364. 
248 Cf. Coisa julgada, assistência e eficácia da intervenção, p. 354-368. 
249 Para Dinamarco, “se o ente coletivo pode estar em juízo em prol dos interesses de seus associados (Const., 
art. 5º, inc. XXI), não se legitimaria restringir sua intervenção na qualidade de assistente para auxiliá-los. 
Trata-se de hipótese que refoge aos moldes da assistência como disciplinada no Código de Processo Civil” 
(idem, p. 362, grifou-se). Na França também se admite a intervenção acessória de pessoas jurídicas – 
sindicatos e associações, por exemplo – em nome de um “interesse coletivo” (ver, nesse sentido, Jacques 
Herón, Droit judiciaire privé, p. 875). 
250 Coisa julgada, assistência e eficácia da intervenção, p. 363-366. 
251 Idem, p. 365. 
252 Idem, p. 367. 
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Por fim, Robson Renault Godinho defende a possibilidade de intervenção do 

Ministério Público, como assistente simples, em processos movidos contra membros em 

razão de sua atuação funcional, por entender que o interesse institucional na defesa das 

prerrogativas institucionais, direitos e garantias de seus membros é expressão do interesse 

jurídico253. À evidência trata-se de hipótese análoga àquelas em que se permite a 

intervenção da OAB, que é hipótese de intervenção de amicus curiae. 

 

5.4.2. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL 

O interesse jurídico autorizador da assistência litisconsorcial revela-se, por expressa 

disposição legal (art. 54 do CPC254), na existência de uma relação jurídica entre o terceiro 

que pode intervir e o adversário do pretenso assistido que possa sofrer influência da 

decisão a ser proferida no processo pendente. A fórmula legal é muito pouco esclarecedora 

e parece não ser possível buscar ajuda sequer na doutrina alemã, de onde o instituto foi 

importado, pois desde o seu surgimento, e até hoje, é fonte de controvérsias255. 

Diante da disciplina tortuosa que o tema da assistência recebeu nas Ordenações, no 

Regulamento 737/1950 e até mesmo no Código de Processo Civil de 1939, a adoção da 

redação legal contida no art. 54 do CPC até pode parecer uma evolução. A impressão, 

entretanto, é equivocada. Vê-se, aliás, que nem mesmo Portugal que, assim como o Brasil, 

herdou a tradição das Ordenações e inspirou-se no ordenamento alemão ao disciplinar a 

assistência simples, prevê hipótese de intervenção análoga. Como já se esclareceu no item 

em que foram tratados os ordenamentos estrangeiros, a lei portuguesa prevê como 

assistência apenas aquilo que no Brasil recebe o nome de assistência simples. De outro 

lado, prevê uma figura chamada “intervenção principal espontânea”256. Por meio dessa 

                                                 
253 Ministério Público e assistência: o interesse institucional como expressão do interesse jurídico, p. 817-
859. 
254 Vale repetir a redação do dispositivo legal: “Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente toda 
vez que a sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”. 
255 Wach identifica contradição na justificativa do próprio legislador, na Exposição de Motivos da ZPO, ao 
tratar da intervenção litisconsorcial (Manual de derecho procesal civil, v. II, p. 452-453). Mais recentemente, 
Friedrich Lent (Diritto processuale civile tedesco, p. 315) e Othmar Jauernig (Direito processual civil, p. 
425) concluem que restam poucos casos significativos que podem autorizar a intervenção litisconsorcial. 
256 A figura não pode ser totalmente equiparada à intervenção litisconsorcial do direito italiano porque por 
meio dela a doutrina entende que possa se dar também a integração do litisconsorte necessário. Comentando 
o art. 320 do CPC português, Salvador da Costa afirma que “reporta-se este normativo à intervenção 
litisconsorcial de um terceiro, ou seja, é seu pressuposto, em relação aos sujeitos da causa principal, a 
existência de uma situação de litisconsórcio necessário ou facultativo” (Os incidentes da instância, p. 87). 
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intervenção, o interveniente faz valer um direito próprio, paralelo ao do autor ou ao do 

réu257 e dá origem à formação de um litisconsórcio ulterior. 

Assim, no prever a estranha figura da assistência litisconsorcial, o ordenamento 

brasileiro tem ao seu lado apenas o ordenamento alemão. Tantas perplexidades causa essa 

figura que ao iniciar conhecido estudo sobre a assistência litisconsorcial, Ovídio Baptista 

afirmou que “constitui uma das figuras mais controvertidas no campo do processo civil, 

certamente condenada a conservar-se polêmica e sempre imprecisa”258. Acrescentou, 

ainda, que a teoria da assistência litisconsorcial “propõe-se à descoberta da quadratura no 

círculo no domínio do processo civil”259. E mais recentemente, sem abandonar o tom 

pessimista, afirmou tratar-se de figura “completamente obscura na doutrina, que não 

mantém o menor acordo sobre pontos essenciais”260. 

Na tentativa de buscar desvendar os mistérios do instituto, o processualista gaúcho 

elabora excelente resumo da doutrina germânica a respeito do §69 da ZPO – de onde se 

originou o art. 54 do CPC brasileiro – e conclui pela inexistência de consenso na 

determinação das hipóteses abrangidas na fórmula legal261. Um exame direto da doutrina 

alemã realizado para a elaboração deste trabalho apenas confirmou a conclusão a que 

Ovídio Baptista já havia chegado. 

Coisa diversa não se poderia esperar da doutrina brasileira ao se deparar com a 

confusa redação do art. 54 do CPC. Os principais autores brasileiros que se dedicaram ao 

estudo do tema, ainda quando enunciam solução idêntica para se determinar qual é a 

influência que a decisão do processo pendente deve ter para a relação jurídica entre o 

terceiro e a parte contrária à que poderia assistir, apresentam uma variedade de exemplos 

que nem sempre coincidem. 

A dificuldade do tema, entretanto, não pode ser empecilho para seu enfrentamento. 

E é o que se passa a fazer. 

                                                 
257 Ainda que a intervenção no polo passivo seja “de rara verificação” (Salvador da Costa, Os incidentes da 
instância, p. 95). 
258 Assistência litisconsorcial, p. 25. Além disso, conclui o processualista gaúcho que “a introdução da figura 
da assistência litisconsorcial no direito alemão, como já se disse, não teve qualquer preocupação conceitual 
dirigida à criação de um novo tipo de assistência, senão que teve o visível propósito de disciplinar a atividade 
processual daqueles terceiros que, no entendimento do legislador alemão, estariam expostos à coisa julgada, 
mesmo permanecendo alheios à relação litigiosa” (idem, p. 61). 
259 Ibidem, p. 61. 
260 Curso de processo civil, v. 1, p. 268. 
261 Assistência litisconsorcial, p. 30-32. Com efeito, embora a lei fale em ser atingido o terceiro pela coisa 
julgada, parte da doutrina alemã admite a intervenção dos terceiros, com fundamento no §69, nas hipóteses 
em que se projetariam sobre os terceiros efeitos constitutivos e executivos. 
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Primeiramente, a exemplo do que já se disse no estudo da assistência simples, a 

expressão “relação jurídica” é restritiva demais e, portanto, insuficiente. Poder-se-ia dizer, 

então, que para se valer da assistência litisconsorcial o terceiro deve – ou deveria ter – 

legitimação para propor demanda em face do mesmo réu do processo pendente ou para ser 

réu em demanda movida pelo mesmo autor do processo pendente. Diz-se deve ou deveria 

ter porque em alguns casos a lei tolhe de determinado sujeito a legitimação ordinária que 

teria para estar em juízo. 

De todo modo, não é no manter relação jurídica com a parte contrária à qual 

pretende se associar o terceiro que se encontra a centralidade do interesse jurídico exigido 

para a intervenção como assistente litisconsorcial. Nessa afirmação reside não mais do que 

uma obviedade e exemplo claríssimo disso está na inclusão, pela doutrina majoritária, da 

intervenção do fiador na causa em que credor e devedor discutem a obrigação principal 

como exemplo de assistência simples. Ora, o fiador intervém para assistir o devedor, mas 

mantém relação jurídica com seu adversário, o credor (arts. 818 e seguintes do Código 

Civil). A legitimidade para intervir, portanto, decorre do vínculo que o terceiro interessado 

possa ter com o objeto do processo, de modo que para descobrir qual o interesse jurídico 

autorizador da assistência litisconsorcial, deve-se descobrir de que influência a lei está a 

tratar262. 

Na sequência, serão abordadas as principais posições doutrinárias externadas sob a 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 a respeito da assistência litisconsorcial. 

Embora a técnica de mencionar autor por autor nem sempre seja a mais adequada, parece 

não ser possível reconduzir as diversas posições a um denominar comum tanto em relação 

ao enunciado do que se entende por influência, como em relação aos exemplos. Além 

disso, a doutrina diverge em considerar se aquele que pode ser assistente litisconsorcial 

fica vinculado à coisa julgada mesmo sem intervir. 

Para Arruda Alvim, “a figura da assistência litisconsorcial é extremamente próxima 

à do litisconsorte unitário”263. Assim, pode ser assistente litisconsorcial o terceiro que, caso 

figurasse no processo desde o início, formaria litisconsórcio unitário com uma das partes. 

Cita como hipóteses de assistência litisconsorcial: ingresso de condômino em demanda 

proposta por outro para reivindicação do bem comum, ingresso de compossuidor em 

                                                 
262 Nesse mesmo sentido, bem observa Ovídio Baptista que “o que define a assistência litisconsorcial é a 
circunstância de poder a sentença exercer influência sobre uma relação jurídica existente entre o assistente e 
a parte contrária à assistida” (Assistência litisconsorcial, p. 28). 
263 Manual de direito processual civil, p. 628. 



 77

demanda proposta por outro para defesa do bem em composse, ingresso de herdeiro em 

demanda proposta por outro para reclamar a universalidade da herança em face de 

terceiro264. Em razão de se tratar de casos de litisconsórcio unitário facultativo, para o 

processualista paulista, mesmo sem intervir no processo o terceiro é atingido pela coisa 

julgada, em razão da substituição processual que acredita operar-se nesses casos265. 

Intervindo, entretanto, alcança-lhe também a justiça da decisão (art. 55 do CPC). Por fim, 

vale considerar que embora o interveniente tenha atividade processual “praticamente 

independente” 266, ele não se transforma em parte ao intervir, sendo-lhe apenas aplicável o 

regime do litisconsórcio267. 

Para Athos Gusmão Carneiro, o terceiro que pode intervir como assistente 

litisconsorcial é direta e imediatamente vinculado ao conflito de interesses objeto do 

processo, sendo cotitular da mesma relação jurídica invocada em juízo268. Ainda assim, 

não ficam os terceiros, para ele, vinculados pela coisa julgada se não intervierem269. Cita 

como hipóteses de assistência litisconsorcial: ingresso de condômino em demanda proposta 

por outro para reivindicação do bem comum, ingresso do usufrutuário na ação 

reivindicatória movida em face de quem lhe concedeu o usufruto e ingresso de condômino 

em ação proposta contra condomínio residencial270. Não é difícil ver que nos dois últimos 

exemplos não existe cotitularidade, destoando, portanto, da premissa enunciada pelo 

jurista. Ele mesmo admite, no segundo caso, que o direito do terceiro que pode intervir está 

contido no direito do pretenso assistido271. Intervindo o terceiro, por não formular nenhum 

pedido, “torna-se sujeito do processo, mas não se torna parte” 272 e não é possível extrair 

de sua obra de que forma fica vinculado ao resultado do processo o terceiro que interveio. 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero afirmam que “os exemplos 

de litisconsórcio facultativo são os mesmos que se podem lembrar para ilustrar a figura do 

assistente litisconsorcial”273. Não esclarecem, entretanto, se há necessidade de ser um 

litisconsórcio facultativo unitário ou se basta um litisconsórcio facultativo comum. 

                                                 
264 Idem, p. 629. 
265 Idem, ibidem. 
266 Idem, p. 633. 
267 Idem, p. 637. Trata-se, segundo o autor, de “uma figura que mais se aproxima – e com ela, em sua 
substância, praticamente se identifica – da ideia de parte” (idem, ibidem). 
268 Intervenção de terceiros, p. 196. 
269 Intervenção de terceiros, p. 216-217. 
270 Idem, p. 196-197. 
271 Idem, p. 197. 
272 Idem, p. 183. 
273 Curso de processo civil, v. 1, p. 204. 
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Acrescentam que o terceiro, ao intervir, passa a ser verdadeiro litisconsorte, pois “afirma 

em juízo a sua própria situação jurídica”274 e é alcançado pela eficácia direta da sentença, 

bem como pela coisa julgada, após a intervenção, não se lhe aplicando o art. 55 do CPC275. 

O segundo autor reafirma que “a inglória ‘assistência’ litisconsorcial de que cuida 

o art. 54, CPC, não passa de uma forma de inserção litisconsorcial ulterior”276. Entretanto, 

permitindo-se essa intervenção pela via da assistência há preservação do princípio da 

estabilidade subjetiva e objetiva da demanda277. É esse também o posicionamento de 

Fredie Didier Jr. Ainda que este autor admita que a assistência litisconsorcial comporte a 

intervenção de colegitimados, de substituídos e do adquirente da coisa litigiosa e dê origem 

a um litisconsórcio unitário facultativo ulterior278, entende não ser possível admitir uma 

figura chamada “intervenção litisconsorcial voluntária”, pois é prática proibida no 

sistema279. 

Para Cândido Rangel Dinamarco a assistência litisconsorcial ocorre nos casos em 

que para que o terceiro tivesse legitimidade para a causa seria necessário alterar a causa de 

pedir ou ampliar o próprio pedido280. Além disso, o processualista paulista admite a figura 

da intervenção litisconsorcial voluntária, que seria possível nos casos de colegitimados à 

defesa de determinado bem ou interesse, quando “ao ato de intervir sucede-se a situação 

processual que é o litisconsórcio”281, ainda que não haja ampliação do objeto do processo 

pendente282, e também nos casos de “sujeitos que sejam legitimados a demandas conexas à 

já proposta ou ligadas a ela por algum ponto comum de fato ou de direito”, quando há 

ampliação do objeto do processo283. Resumidamente, a intervenção litisconsorcial 

voluntária seria admitida em “qualquer das hipóteses instituídas no art. 46, a saber: 

                                                 
274 Idem, p. 203. 
275 Idem, ibidem. 
276 Comentários ao Código de Processo Civil, tomo I, p. 307. 
277 Idem, p. 313. 
278 Curso de direito processual civil, v. 1, p. 361-363. 
279 Idem, p . 407. 
280 Assim, “se aquele que é terceiro estivesse no processo como parte principal, a ação a ele movida não seria 
a mesma movida pelo assistido ou a este (nem mesmo objetivamente a mesma), mas outra, ainda que conexa 
pelo pedido ou pela causa de pedir (CPC, art. 103)” (Litisconsórcio, p. 58). No mesmo sentido, José Roberto 
dos Santos Bedaque, Da assistência, p. 158-159. 
281 Litisconsórcio, p. 64. 
282 Embora o autor admita que em alguns casos pode haver alegação de nova causa de pedir, quando a 
intervenção também será autorizada (Litisconsórcio, p. 402). 
283 Idem, p. 64. 
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comunhão no objeto do processo, conexidade ou mera afinidade de questões”284, embora 

com contornos diferentes285. 

Para Cássio Scarpinella Bueno, na assistência litisconsorcial, “o assistente 

intervém porque desfruta, com o adversário do assistido, a mesma relação jurídica material 

deduzida em juízo”286. O terceiro que pode intervir como assistente litisconsorcial é 

alguém, segundo ele, que deveria ter figurado no processo desde o início “não fosse 

alguma norma de exceção no sistema (legitimação extraordinária, por exemplo)”287. Cita 

como hipóteses de assistência litisconsorcial: ingresso de devedores ou credores solidários, 

ingresso de fiador no processo pendente entre credor e devedor principal, ingresso de 

condômino em demanda proposta por outro para defesa da coisa comum, ingresso de 

herdeiro em demanda proposta por outro para defesa dos bens da herança em face de 

terceiros e ingresso do adquirente de bem litigioso288. Para o processualista paulista, 

intervindo ou não o terceiro que pode ser assistente litisconsorcial se sujeita à coisa 

julgada, em razão da legitimação extraordinária289. Embora ele admita a possibilidade de 

intervenção litisconsorcial no ordenamento brasileiro, restringe seu âmbito de 

admissibilidade aos casos em que seria possível o litisconsórcio ativo comum ou 

simples290, já que nos casos de litisconsórcio facultativo unitário o terceiro que intervém 

não faz nenhum pedido e portanto não pode ser parte. 

O autor funda seu posicionamento no conceito chiovendiano de parte291 e na 

desnecessidade da intervenção dos terceiros nesse caso, já que seu substituto já pediu 

aquilo que ele poderia pedir292, mas não se pode aceitar a solução apresentada na medida 

em que é negada ao terceiro a oportunidade de ser “verdadeiro” litisconsorte nos casos em 

que seu vínculo com o objeto do processo é ainda mais forte, pois ele é titular daquela 

mesma situação jurídica deduzida com objeto do processo. 

Celso Agrícola Barbi admite a ocorrência de assistência litisconsorcial em duas 

hipóteses: “quando o direito em litígio pertence também ao assistente”293 e “quando o 

direito em litígio pertence ao assistente, mas está sendo discutido por um substituto 
                                                 
284 Idem, p. 389. 
285 Idem, p. 393-402. 
286 Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 162. 
287 Idem, p. 162. 
288 Idem, ibidem. 
289 Idem, p. 164. 
290 Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 142-146. 
291 Idem, p. 3-11. 
292 Idem, p. 145-146. 
293 Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 227. 
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processual”294. Cita como exemplo da primeira hipótese o ingresso do condômino em ação 

proposta por outro para reivindicar a coisa comum e como exemplo da segunda hipótese o 

ingresso do adquirente de coisa litigiosa295. Não se converte o terceiro em parte ao intervir 

porque não pode fazer pedido, mas é considerado litisconsorte296, sujeitando-se à justiça da 

decisão, mas não à coisa julgada297. 

Daniel Ustárroz considera possível a assistência litisconsorcial nos casos de 

cotitularidade do direito material e em vista disso defende que o terceiro, ao intervir, passa 

a ser parte298. Ainda que, de acordo com o autor, seja possível sujeitar o assistente, tanto o 

simples como o litisconsorcial, à coisa julgada formada no processo em que tenham 

intervindo, ficam vinculados também à justiça da decisão299. 

Edson Prata acredita que a influência exigida pelo art. 54 do CPC é a coisa 

julgada que se estenderia ao terceiro mesmo sem ter intervindo300. Cita como exemplos a 

intervenção de herdeiro na ação de executor testamentário contra terceiro, a intervenção do 

usufrutuário na ação reivindicatória proposta em face daquele que lhe concedeu o usufruto 

e a intervenção do adquirente do bem litigioso e afirma que “o assistente litisconsorcial 

tem uma pretensão própria, mas diversa daquela da parte principal e não constante dos 

autos, como objeto precípuo do processo, mas que será ou poderá ser afetada pela 

sentença”301. 

De acordo com Ernane Fidélis dos Santos, “para a assistência qualificada, não 

basta simples influência do julgamento na relação jurídica entre o assistente e o adversário 

do assistido. A influência deve ser total, a ponto de se caracterizar apenas nos casos de co-

titularidade de direito ou obrigação”302. Ao fornecer os exemplos, o autor mistura aqueles 

em que haveria extensão da coisa julgada ao terceiro mesmo que permanecesse estranho ao 

processo – intervenção de herdeiros nos processos em que seja parte o espólio e 

intervenção do adquirente do bem litigioso – e aqueles em que a coisa julgada não se 

estende aos terceiros – intervenção do condômino na ação reivindicatória proposta por 

outro e intervenção de sócio em ação proposta por outro para pleitear nulidade de 

                                                 
294 Idem, p. 228. 
295 Idem, p. 227-228. 
296 Idem, ibidem. 
297 Idem, p. 229-231. 
298 A intervenção de terceiros no processo civil brasileiro, p. 41-42. 
299 Idem, p. 53-54. 
300 Comentários ao Código de Processo Civil, v. II, t. I, p. 209. 
301 Idem, ibidem. 
302 Manual de direito processual civil, p. 83. 
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deliberações sociais303. Ao intervir, o terceiro torna-se simples assistente com poderes de 

parte, apenas equiparado ao litisconsorte, e não é atingido pela coisa julgada, apenas pela 

justiça da decisão304. 

Genacéia da Silva Alberton305, que dedicou uma monografia ao estudo do tema da 

assistência litisconsorcial, classifica-a em lato sensu ou aparente e stricto sensu ou real. A 

assistência litisconsorcial lato sensu ocorreria nas hipóteses de colegitimação, ordinária ou 

extraordinária, e é sinônimo de “intervenção litisconsorcial ‘adesiva’”. Já a assistência 

litisconsorcial stricto sensu, verdadeira intervenção de terceiro, verifica-se nos casos em 

que o terceiro não tem legitimidade para agir, apenas para intervir. São exemplos dessa 

última categoria: ingresso do adquirente ou cessionário do bem litigioso, ingresso do falido 

em ação proposta pelo síndico, ingresso do insolvente em ação proposta pelo liquidante e 

ingresso do herdeiro em ação proposta pelo inventariante ou em face dele306. Para a autora, 

em ambos os casos o terceiro ficaria de qualquer modo vinculado à coisa julgada; ao 

intervir, entretanto, o assistente litisconsorcial stricto sensu fica também vinculado à 

eficácia da intervenção (art. 55 do CPC)307. 

Hélio Tornaghi considera a assistência litisconsorcial como a intervenção de 

terceiro “para a defesa de direito próprio contra uma das partes”308. Cita como exemplos a 

intervenção do herdeiro em processo em que figura como parte o espólio e intervenção de 

acionista de sociedade anônima em causa em que outro acionista pretende anular decisão 

da assembleia309. A despeito da literalidade da lei, defende que o interveniente passa a ser 

verdadeiro litisconsorte310 e sujeita-se à coisa julgada, não à justiça da decisão311. 

Humberto Theodoro Júnior adere expressamente à concepção de assistência litisconsorcial 

de Hélio Tornaghi312. 

                                                 
303 Idem, p. 83-84. 
304 Idem, p. 85. 
305 Assistência litisconsorcial, esp. p. 106-111. 
306 Idem, p. 107-108. Acrescente-se que a autora faz uma sugestão de aprimoramento da legislação. Deveria, 
segundo ela, ser inserido um parágrafo no art. 46 do CPC, de seguinte conteúdo: “É admitida a intervenção 
litisconsorcial adesiva antes do início da instrução, demonstrando o interveniente legitimidade para a causa”. 
Ademais, defende a extinção do art. 54 do CPC, com a consequente modificação do art. 53, cuja parte final 
passaria a ser assim redigida: “casos em que não será extinto o processo se o assistente demonstrar o interesse 
jurídico no prosseguimento da demanda” (idem, p. 125). 
307 Idem, p. 99. 
308 Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 230. 
309 Idem, ibidem. 
310 Idem, p. 231. 
311 Idem, p. 236. 
312 Curso de direito processual civil, v. I, p. 165. 
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De acordo com José Frederico Marques, dá-se assistência litisconsorcial quando 

“o interveniente atua para evitar decisão, com força de res iudicata, que possa influir na 

relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”313. Ao intervir, o terceiro transforma-

se em litisconsorte314. 

Para Leonardo Greco, dá-se assistência litisconsorcial quando o assistente “é parte 

na relação jurídica entre o assistido e o seu adversário, mas ele não integrou a relação 

processual originária como parte”315. Cita como exemplo o ingresso de codevedor solidário 

no processo quando a ação tiver sido proposta pelo credor comum apenas em face de um 

devedor e afirma que “o assistente, ao intervir, está propondo uma ação incidente”316 e 

converte-se em verdadeiro litisconsorte317. 

Luiz Fux é peremptório ao afirmar que “a fórmula do Código atual faz presumir 

que a assistência litisconsorcial ocorrerá quando o assistente e o adversário do assistido 

mantiverem entre si uma relação jurídica. Sucede que a ratio do dispositivo pressupõe que 

a relação entre eles seja a deduzida em juízo e não qualquer uma, já que a decisão fará 

coisa julgada sobre aquela”318. Cita como exemplos: intervenção do sócio na ação de 

dissolução de sociedade proposta por outro, intervenção do acionista na ação em que 

alguns pedem anulação da assembleia geral ordinária, intervenção do condôminio na ação 

possessória proposta por outro e intervenção do adquirente da coisa litigiosa319. 

De acordo com Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, o terceiro que 

pode ser assistente litisconsorcial é titular do direito material discutido em juízo, de modo 

que seria atingido pela coisa julgada ainda que não interviesse320. Citam como hipóteses de 

assistência litisconsorcial: o ingresso o condômino em ação reivindicatória proposta por 

outro e o ingresso do adquirente do bem litigioso321. Ao intervir, passa o terceiro a ser 

considerado parte no processo; ele só não pede nada, pois adere ao pedido formulado 

anteriormente322. Intervindo, a sujeição do assistente continua a ser apenas à coisa julgada, 

não lhe aplicando o art. 55 do CPC323. Já há algum tempo o primeiro autor defendia em 

                                                 
313 Manual de direito processual civil, v. 1, p. 272. 
314 Idem, p. 273. 
315 Instituições de processi civil, v. I, p. 502. 
316 Idem, ibidem. 
317 Idem, ibidem. 
318 Intervenção de terceiros (aspectos do instituto), p. 10. 
319 Idem, ibidem. 
320 Curso de processo civil, v. 2, p. 175. 
321 Idem, p. 176. 
322 Idem, ibidem. 
323 Idem, p. 177. 
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sede doutrinária que a assistência litisconsorcial é verdadeira intervenção litisconsorcial 

ulterior324. 

Para Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, “a locução verbal ‘houver de influir’ deve 

ser interpretada [...] no sentido gramatical próprio, de obrigatoriedade da influência, na 

medida em que a relação jurídica litigiosa entre assistente e adversário do assistido será 

apreciada pela sentença (lato sensu) e abrangida pela auctoritas rei iudicatae” 325. Essa 

vinculação opera-se mesmo que o terceiro não intervenha326. É só isso que justificaria 

conceder ao assistente litisconsorcial os poderes mais amplos que a lei pretende lhe 

atribuir327. Cita como possíveis hipóteses de intervenção o ingresso de colegitimados e o 

do adquirente de coisa ou direito litigioso328. Para ele, a assistência litisconsorcial é, na 

maioria dos casos (especificamente, os de colegitimação), uma das espécies de intervenção 

litisconsorcial voluntária e o terceiro ocupa a posição de verdadeiro litisconsorte – parte, 

portanto – ao intervir329. Restariam como hipóteses de verdadeira assistência litisconsorcial 

os “casos excepcionalíssimos em que a lei, por alguma peculiaridade, não reconhece 

legitimidade ad causam ao titular da relação jurídica substancial”330. 

De acordo com Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, o terceiro que pode 

ser assistente litisconsorcial tem pretensão própria que poderia ter sido deduzida no 

processo, mas não foi331. Falam na existência de “duas espécies de assistentes 

litisconsorciais: aquele que poderia ter sido litisconsorte facultativo, em caso de 

litisconsórcio facultativo unitário, e aquele que, apesar de ter legitimidade ad causam, não 

pode, por alguma razão, ser parte”332. Na primeira hipótese encaixa-se o exemplo do 

condômino que intervém na ação proposta por outro para defesa da propriedade comum e 

                                                 
324 Sobre o assistente litisconsorcial, p. 250 e ss. 
325 Assistência e intervenção da União, p. 94. 
326 Idem, ibidem. 
327 Idem, p. 93. 
328 Idem, p. 99. 
329 Vale transcrever o pensamento do autor: “O aspecto temporal não se mostra suficiente para alterar a 
substância da atuação do co-legitimado, que, propondo a ação ou intervindo posteriormente no respectivo 
processo, exerce sua própria pretensão (ou defesa) e age como genuíno litisconsorte, em autêntico, na maior 
parte das vezes, litisconsórcio unitário. Independentemente da forma como seja chamado o interveniente, 
nesta hipótese ele é litisconsorte, e não equiparado a litisconsorte, sendo supérfluo equiparar coisas iguais” 
(idem, p. 115). 
330 Idem, p. 118. Os exemplos de assistência litisconsorcial seriam: ingresso do herdeiro no processo em que 
é parte o espólio, o ingresso do adquirente do bem litigioso, ingresso do condômino na ação de cobrança de 
cotas condominiais proposta pelo síndico, ingresso do condômino em ação de ressarcimento de danos 
proposta em face do condomínio e intervenção dos interessados individuais na ação coletiva para defesa de 
direitos individuais homogêneos (idem, p. 119). 
331 Curso avançado de processo civil, v. 1, p. 305-306. 
332 Idem, p. 306. 
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na segunda hipótese a intervenção do adquirente do bem litigioso333. Após a intervenção, o 

assistente litisconsorcial será atingido pela coisa julgada334. 

Marcelo Abelha Rodrigues estabelece diferença entre assistência litisconsorcial e 

intervenção litisconsorcial – a qual, em todo caso, não poderia provocar ampliação do 

objeto do processo por ferir o princípio do juiz natural335. A intervenção litisconsorcial é 

colocada à disposição de quem poderia ter sido demandante ou demandado desde o início 

do processo336. A assistência litisconsorcial, por seu turno, permite a intervenção daqueles 

que “por algum impedimento jurídico, processual ou material, não poderia estar ocupando 

desde o início o pólo passivo da relação processual” 337. Nesses casos, o terceiro, mesmo 

sem intervir, será atingido pela coisa julgada338. 

Para Marcos Afonso Borges, assistência litisconsorcial “em substância, nada mais 

é do que ‘litisconsórcio superveniente’”339 e é admitida nos casos em que o terceiro é 

titular de relação jurídica que o permitiria ter sido litisconsorte do assistido contra o 

adversário comum340. 

Moacyr Amaral Santos admite a assistência litisconsorcial “quando o terceiro se 

apresenta como titular de uma relação jurídica idêntica ou dependente da relação jurídica 

deduzida em juízo, ou seja, de uma relação jurídica contra o adversário do assistido, e que 

será normada pela sentença”341, de modo que o terceiro poderia ter sido litisconsorte do 

assistido contra o adversário comum342. Permanecendo estranho ao processo, o terceiro 

será atingido pela coisa julgada343. 

Moacyr Lobo da Costa embora tenha escrito anteriormente ao Código vigente, 

teve a oportunidade de comentar o Anteprojeto Buzaid que já contava com redação 

idêntica à que veio depois a ser aprovada no tocante à assistência. Critica o autor a 

utilização do verbo “influir”, pois, para ele, “dever-se-ia atribuir à sentença da causa 

principal a fôrça de coisa julgada para a relação jurídica existente entre o interveniente 
                                                 
333 Idem, ibidem. 
334 Idem, ibidem. 
335 Elementos de direito processual civil, v. 2, p. 332. 
336 Idem, ibidem. 
337 Idem, ibidem. 
338 Idem, ibidem. Nos casos de litisconsórcio facultativo ulterior, entretanto, englobados na intervenção 
litisconsorcial, coloca em discussão a afirmação de que a indivisibilidade do direito provoca extensão 
automática da coisa julgada aos terceiros (idem, p. 332, nota 6). 
339 Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 66. 
340 Idem, ibidem. 
341 Primeiras linhas de direito processual civil, v. 2, p. 52. 
342 Idem, ibidem. 
343 Idem, ibidem. 
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adesivo e o adversário da parte principal, para justificar a concessão, ao interveniente, dos 

podêres de atuação autônoma no processo, como litisconsorte”344. 

Ovídio Baptista considera que muitas das hipóteses consideradas pela doutrina 

como de assistência litisconsorcial representam verdadeira intervenção de litisconsorte345. 

Afirma haver confusão doutrinária ainda entre efeitos constitutivos e coisa julgada e 

conclui que “a ampliação dos poderes de gestão processual reconhecidos aos assistentes 

adesivos simples tornaria desnecessária e inútil a inserção dessa figura intermediária entre 

o litisconsorte e o simples assistente”346. 

Sérgio Ferraz afirma que a influência prevista no art. 54 do CPC “significa 

influência derivada da produção de coisa julgada”347. Assim, a coisa julgada atinge o 

terceiro que pode ser assistente litisconsorcial mesmo que ele não intervenha no 

processo348. Intervindo, não se converterá em verdadeiro litisconsorte349 e será alcançado 

também pela justiça da decisão (art. 55 do CPC)350. A tese defendida pelo autor é bastante 

semelhante à defendida por Genacéia da Silva Alberton. Identifica como assistentes 

litisconsorciais em sentido estrito “aquele que ingressa no processo respeitante a lide 

alheia, não estando sua possível afirmação de direito, com a parte contrária ao assistido 

(conflito de interesses) no objeto do processo, apesar de a decisão, a ser aí proferida, 

atingi-la no seu teor, prejudicialmente, ao grau máximo” 351. Seriam os casos de 

intervenção do adquirente da coisa litigiosa, intervenção do proprietário em ação de 

reparação de danos proposta em face do locatário que realiza obras com o consentimento 

do proprietário, intervenção do usufrutuário em ação reivindicatória proposta em face 

daquele que lhe concedeu o usufruto352. São casos, de acordo com o autor, em que “a 

                                                 
344 Assistência: processo civil brasileiro, p. 173. Acrescenta o autor que “não fôra a extensão dos efeitos da 
sentença ,com fôrça de coisa julgada, e não teria sentido a permissão de ingresso de terceiro no processo 
entre as partes, com poder de gestão processual independente, a ponto de poder praticar, validamente, atos e 
declarações em oposição e contrários às declarações e atos da parte principal” (idem, p. 174). 
345 Assistência litisconsorcial, p. 61. 
346 Idem, ibidem. Em outra obra, afirma o processualista gaúcho, na esteira do que já afirmava Wach, na 
Alemanha, que “a fantasmagórica figura do assistente adesivo litisconsorcial ou é um autêntico litisconsorte, 
por receber sentença, com produção de coisa julgada, sobre direito próprio, ou então será, nos demais casos, 
um assistente adesivo simples” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 296). 
347 Assistência litisconsorcial no direito processual civil , p. 76. 
348 Idem, p. 76 e 91. 
349 Idem, p. 85. 
350 Idem, p. 83. Em razão disso, afirma o autor que “o assistente litisconsorcial é mais profundamente toado 
até do que a própria parte principal” (idem, p. 84). Parece esquecer-se o autor da eficácia preclusiva da coisa 
julgada. 
351 Idem, p. 92-93. 
352 Idem, p. 89. 
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relação jurídica do assistente litisconsorcial será derivada do assistido”353. Entretanto, 

diante da ampla abrangência do art. 54 do CPC, admite também a intervenção, como 

assistente litisconsorcial, daquele que “se pudesse deduzir pretensão, no processo, a teria 

idêntica à do autor assistido”354. Nesses casos, o interveniente poderia ter sido litisconsorte 

facultativo e não foi355. 

Para Thereza Alvim, “a coisa julgada material que se opera quanto à decisão da 

lide do assistido atinge o assistente litisconsorcial”356. Admite a assistência litisconsorcial 

nos casos de litisconsórcio unitário facultativo, quando a lei confere legitimação 

extraordinária a qualquer um dos que deveriam ir a juízo em litisconsórcio357, e nos casos 

de intervenção do substituído nos processos conduzidos pelo substituto processual358. 

Ubiratan do Couto Maurício, embora tenha dedicado seus estudos precipuamente 

à assistência simples, não deixa de abordar o tema. Afirma o processualista que o terceiro 

que pode ser assistente litisconsorcial não titulariza direito deduzido como objeto do 

processo359. Ainda assim, defende que a coisa julgada vincula o terceiro mesmo que não 

intervenha360 e afirma que ao intervir, embora não se transforme em litisconsorte, fica 

sujeito ao regime do litisconsórcio unitário e tem amplos poderes de atuação361. Em razão 

dessas diferentes hipóteses abrangidas na assistência litisconsorcial, conclui que nem 

sempre se forma um litisconsórcio propriamente dito entre assistente e assistido, mas todos 

recebem tratamento de litisconsortes unitários. 

Para Vicente Greco Filho, “há assistência qualificada ou litisconsorcial [...] 

quando o interveniente é titular de relação jurídica com o adversário do assistido, relação 

essa que a sentença atingirá com força de coisa julgada”362. Não fornece o autor exemplos 

de hipóteses de assistência litisconsorcial. 

A análise que se fez da doutrina a respeito da assistência litisconsorcial permite 

concluir que se o legislador não teve coragem para afirmar que há extensão da coisa 

                                                 
353 Idem, p. 96. 
354 Idem, p. 93. 
355 Idem, p. 94. 
356 O direito processual de estar em juízo, p. 227. 
357 Idem, p. 229. 
358 Idem, p. 238. 
359 Assistência simples no direito processual civil brasileiro, p. 24. 
360 Idem, p. 28. 
361 Idem, p. 27. 
362 Da intervenção de terceiros, p. 54. O autor continua a sustentar essa posição em obra mais recente: 
Direito processual civil brasileiro, v. 1, p. 131. 
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julgada em face de alguns terceiros, a exemplo do direito alemão363, parte doutrina parece 

tê-la. Não há, entretanto, unanimidade e nem todos os doutrinadores estendem a coisa 

julgada a terceiros que poderiam ser assistentes litisconsorciais. 

Não se pode negar que o estudo dessa estranha figura causa alguma perplexidade. 

Ainda que se abstraia da polêmica a respeito da extensão ou não da coisa julgada a 

terceiros, é difícil entender como um legitimado ordinário pode, em razão do ingresso 

tardio no processo, sofrer verdadeira capitis deminutio, sendo meramente equiparado ao 

litisconsorte, sem sê-lo verdadeiramente. É certo que alguns autores perceberam o absurdo 

contido nessa consideração e passaram a defender que o terceiro assume a condição de 

parte após intervir e transforma-se em verdadeiro litisconsorte, sem o que, aliás, é bom 

frisar, fica sem sentido a ampliação de poderes que se pretende atribuir ao assim chamado 

assistente litisconsorcial. A assistência litisconsorcial seria, assim, para uns, sinônimo de 

intervenção litisconsorcial ulterior364 ou, para outros, a via por meio da qual se admite a 

formação de um litisconsórcio ulterior em razão da impossibilidade de ampliação do objeto 

do processo365. 

Cândido da Silva Leal Junior teve oportunidade de refutar expressamente esse 

entendimento afirmando ter cabimento a assistência litisconsorcial justamente em razão do 

fato de o litisconsórcio ulterior não ser permitido no ordenamento brasileiro366. Ora, aqui 

se encaixa muito bem um questionamento feito por José Maria Rosa Tesheiner, embora em 

outro contexto: “Se tem pernas, corpo, cabeça e tromba de elefante e se comporta como um 

elefante, por que não admitir desde logo que se trata de um elefante?”367. Não parece 

correto afirmar que a assistência litisconsorcial visa a justamente ocupar o espaço daquilo 

que seria o litisconsórcio facultativo ulterior porque este não é permitido368. Não há sentido 

                                                 
363 De acordo com Ovídio Baptista, “nosso atual art. 54 preferiu empregar o verbo influenciar, provavelmente 
por entender que a locução ‘ser diretamente eficaz’, empregada pelo legislador austríaco que, 
substancialmente, corresponde à mesma ideia expressa pelo codificador alemão, era demasiadamente forte 
para traduzir o que se pretendia quanto à eficácia que a sentença teria sobre a outra relação jurídica que, por 
hipótese, não estaria em causa e nem seria julgada pela sentença” (Assistência litisconsorcial, p. 29). 
364 Ver, por todos, Luiz Guilherme Marinoni, Sobre o assistente litisconsorcial, p. 250 e ss. Referido 
entendimento chegou a ser encampado até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma, REsp n. 
616.484-DF, rel. Min. Eliana Calmon, j. 11.4.2006). 
365 É o caso de Fredie Didier Jr. Curso de direito processual civil, v. 1, p. 361-363. No mesmo sentido, 
Daniel Francisco Mitidiero, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 313. 
366 Justificativa e função da assistência litisconsorcial no direito processual civil, p. 137 e ss. No mesmo 
sentido manifesta-se Eduardo Arruda Alvim, Breves considerações sobre a assistência e o recurso do 
terceiro prejudicado, p. 188. 
367 Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil, p. 118. 
368 Cândido Rangel Dinamarco foi um pouco mais sutil, mas não lhe escapou a crítica: “se todos seriam 
litisconsortes ativos no caso de propositura conjunta da ação, saberia até a arbitrariedade (sic) considerar que 
sejam apenas assistentes litisconsorciais os que ingressam na pendência do feito” (Litisconsórcio, p. 64). 
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em dizer que existe assistência litisconsorcial porque não poderia haver intervenção 

litisconsorcial nem mesmo que o nome deve ser mantido para identificar a via por meio da 

qual se admite a formação de litisconsórcio ulterior. O nome “assistência” que, como já foi 

dito, só continua a ser utilizado em Brasil e Portugal – e este último sequer tem figura 

análoga à assistência litisconsorcial – presta-se apenas para criar problemas interpretativos. 

Para resolver definitivamente o problema, seria recomendável eliminar o art. 54 

do CPC do ordenamento brasileiro e disciplinar expressamente a possibilidade de 

intervenção litisconsorcial ulterior, mesmo para quem acredita que a coisa julgada possa 

atingir terceiros369. A influência que o resultado do processo pode ter sobre a esfera 

jurídica de terceiros não infirma essa conclusão; muito ao contrário, nos casos em que 

pudesse haver crença na possibilidade de extensão da coisa julgada, o cabimento da 

intervenção ficaria reforçado e teria limites temporais mais flexíveis. 

Nas hipóteses de colegitimação em que se formaria litisconsórcio facultativo 

unitário entre os litigantes, a intervenção litisconsorcial voluntária deve ser admitida a 

qualquer tempo no processo e a admissão dessa figura eliminaria todas as dificuldades de 

se tentar adaptar o regime jurídico da assistência “simples” – na verdade, única modalidade 

de assistência – à “assistência litisconsorcial”. Há ainda outros casos em que se pode 

admtir referida intervenção – e que não guardam relação com as hipóteses em que a 

doutrina autoriza a assistência litisconsorcial: são as hipóteses em que se formaria 

litisconsórcio facultativo comum entre os litigantes. Esses casos – que não interessam tanto 

ao objeto do presente trabalho – devem se adequar ao sistema de estabilização da demanda 

previsto essencialmente nos arts. 264 e 294 do Código de Processo Civil. 

Não se pode perder de vista que em casos de colegitimação, não é difícil que os 

colegitimados que permaneceram estranhos ao processo possam ter causas de pedir 

diferentes para deduzir; nesses casos, também devem ser respeitados os limites previstos 

para estabilização da demanda. 

A disciplina prevista pelo Código para reunião de processos por conexão (art. 103 

CPC) não é suficiente para preencher o espaço vazio decorrente da falta de disciplina da 

intervenção litisconsorcial. São plenamente válidas e merecem transcrição as conclusões a 

que chegou Heitor Vitor Mendonça Sica. Para ele, não é suficiente a previsão da reunião 

de processos por conexão pelos seguintes motivos: (a) “nem sempre a intervenção 

                                                 
369 Entendimento esse que já foi encampado até mesmo no STJ. Cf., nesse sentido, STJ, 4ª Turma, REsp n. 
44.925, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.6.94). 
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litisconsorcial provocada ou espontânea implicará dedução de uma nova demanda, mas 

apenas adesão ao terceiro interveniente a pretensão ou defesa deduzida por algumas das 

partes originárias do processo”370; (b) “mesmo nos casos em que a intervenção resulta em 

dedução de pretensão processual própria por parte do interveniente (intervenção 

litisconsorcial provocada ‘por ação’), o princípio da economia processual – que, hoje tem 

assento constitucional (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) – impõe o acolhimento da forma de 

cumulação de demandas mais simples”371; (c) “a prevalecer o argumento de que seria 

suficiente a conexão entre processos, não haveria mais razão para que o sistema 

preservasse as modalidades de intervenção de terceiros ‘por ação’ (denunciação da lide e 

oposição), bem como as demais formas de cumulação superveniente de demandas no 

mesmo processo (reconvenção, pedido contraposto, declaração incidente, falsidade 

documental etc.)”372. 

Restam, ainda, para exame, alguns casos, além daqueles de colegitimação, que a 

doutrina inclui no âmbito da assistência litisconsorcial. 

Primeiramente, os casos de codevedores solidários373. Não é possível afirmar com 

segurança se os devedores solidários que permaneceram estranhos ao processo podem ou 

não ser vinculados à coisa julgada. De todo modo, como pode o credor cobrar 

integralmente a dívida em face de um deles, não parece lícito negar aos demais a 

possibilidade de intervir no processo. Fosse o devedor, nesses casos, chamado ao processo, 

seria litisconsorte daquele que já estava em juízo e solução diversa não pode ser alcançada 

caso intervenha voluntariamente. Apenas é necessário observar que se essa intervenção se 

der após o prazo para oferecimento de contestação, não será possível que o devedor 

interveniente apresente, naquele processo, exceções pessoais ao credor. Não pode haver 

dificuldade em se admitir a intervenção litisconsorcial no polo passivo e Barbosa Moreira, 

como visto, já o fazia sob a vigência do Código de Processo Civil de 1939. A quem 

pretenda se opor à solução, fica a pergunta: qual a diferença prática entre a solução aqui 

aventada e a admissão do devedor solidário como “assistente litisconsorcial” daquele que 

figurou como réu desde o início? 

                                                 
370 Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro, p. 46. 
371 Idem, ibidem. 
372 Idem, p. 47. 
373 Nos casos em que há credores solidários e um deles propõe a demanda, como já se teve oportunidade de 
verificar, há regramento específico no tocante aos resultados do processo para aqueles que permaneceram 
estranhos ao processo (art. 274 do Código Civil). De todo modo, querendo, os demais credores podem, sem 
maiores dificuldades, intervir no processo como litisconsortes ativos. 
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Vale acrescentar que os ordenamentos que preveem a intervenção litisconsorcial – 

e não a estranha figura da “assistência litisconsorcial” – não fazem qualquer distinção entre 

o polo ativo e o passivo. O exemplo italiano, que conta com a mais madura doutrina a 

respeito das intervenções de terceiros no processo, é contundente. Na Itália, permite-se que 

o terceiro proponha demanda em face de apenas uma das partes de um processo pendente 

conexa por identidade de causa de pedir ou por identidade de causa de pedir e de pedido374. 

Outro caso que merece exame apartado é o do usufrutário que, de acordo com 

parte da doutrina, poderia intervir como “assistente litisconsorcial” daquele que é réu em 

demanda reivindicatória e que lhe havia cedido o usufruto. Nesses casos, a exemplo do que 

faz Ovídio Baptista375, parece impossível negar a existência de litisconsórcio necessário 

entre o réu e o usufrutuário porque a demanda reivindicatória não tem como efeito 

meramente a declaração de propriedade. É a mesma ratio pela qual se exige a participação 

do sublocatário para que a ordem de despejo possa produzir efeitos em relação a ele. 

Por fim, existem os casos de substituição processual. E a todos parece ser possível 

aplicar o raciocínio que Carlos Alberto Alvaro de Oliveira propõe para o adquirente do 

bem ou da coisa litigiosa: trata-se de intervenção de parte porque não se pode negar ao 

titular do direito material plena participação no processo, ainda que ao lado do legitimado 

extraordinário. Quem passa a ser assistente – e assistente simples – é o transmitente da 

coisa ou do direito litigioso376. Outro exemplo em que ocorre substituição processual, o 

espólio figurando no processo no lugar dos herdeiros, era até mesmo positivado no Código 

revogado como hipótese de intervenção litisconsorcial (art. 88 do CPC 1939). 

Não pode subsistir, por tudo, a figura da assistência litisconsorcial no 

ordenamento brasileiro. Os limites da admissão da intervenção litisconsorcial, é certo, 

                                                 
374 Ver, nesse sentido, Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, p. 374-375. Também Francesco 
Paolo Luiso afirma, sobre a intervenção litisconsorcial, que “esso ha gli stessi presupposti del litisconsorzio 
facoltativo previsto dall’art. 103 c.p.c., ma si realiza in itinere, cioè in corso di causa, anziché attraverso un 
unico atto introduttivo” (Diritto processuale civile, v. I, p. 315). 
375 Curso de processo civil, v. 1, p. 271. 
376 Cf. Alienação da coisa litigiosa, p. 177-182. Esclarece o autor: “que o art. 42, §2º, refira-se à assistência é 
despiciendo, porque a interpretação meramente gramatical, com toda a sua pobreza, não pode importar 
modificação do conteúdo e cede ao que realmente se passa. Ainda aqui a expressão usada no Código apenas 
denota a insuficiência de linguagem que tantas vezes aparece no tratamento da matéria ligada ao direito 
litigioso” (idem, p. 179). Em sentido contrário, o STJ entende, assim como a doutrina majoritária, que a 
intervenção fundada no art. 42, §2º é assistência litisconsorcial (STJ, 4ª Turma, EDcl no REsp n. 388.423/RS, 
rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 7.12.2006). 
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ainda não se encontram bem definidos377, mas isso não é motivo para deixá-la de lado, já 

que sua admissão vem sendo defendida desde a vigência do Código de 1939. 

Também não deve prevalecer a oposição usualmente feita pela doutrina no sentido 

de que a intervenção voluntária violaria o princípio do juiz natural378. Como já observou 

Cássio Scarpinella Bueno, “como todo princípio jurídico, o do juiz natural pode, consoante 

as características da espécie, dar lugar à incidência de outro, por exemplo, o da isonomia e 

o da efetividade da jurisdição”379. Além disso, acrescenta o processualista paulista que a 

Lei n. 10.358/2001 modificou o art. 253, II, do CPC e flexibilizou o princípio do juiz 

natural ao criar “nova regra de prevenção para ações que, extintas, venham a ser 

repropostas em litisconsórcio”380. 

Nos casos em que Dinamarco acredita subsistir a figura da assistência 

litisconsorcial381 a despeito da ampla admissão da intervenção litisconsorcial, é cabível 

apenas a assistência simples ou então a própria intervenção litisconsorcial. 

                                                 
377 Para Dinamarco, só é possível admitir-se a intervenção litisconsorcial apenas até o saneamento do 
processo, pois “admitir tal intervenção após o saneamento significaria forçar o retrocesso do procedimento a 
fase já preclusa (postulatória), o que seria tumultuário e incompatível com o sistema brasileiro de 
procedimento rígido” (Litisconsórcio, p. 398). Isso não se passaria nos casos de intervenção do colegitimado, 
pois não há ampliação objetiva do processo (idem, p. 398). Luiz Paulo da Silva Araújo Filho também faz 
algumas ponderações que merecem ser observadas, buscando, com isso, evitar a violação ao princípio do juiz 
natural, que é normalmente o argumento que a doutrina levanta contra a admissão da intervenção 
litisconsorcial: “1ª) depois de ajuizada mais de uma ação sobre o tema, a alternativa entre intervir neste ou 
naquele processo, perante este ou aquele juízo, constitui escolha que transgride, em tese, o princípio do juiz 
natural, devendo o interessado sujeitar-se à distribuição e à sua própria sorte; 2º) após a concessão de medida 
liminar, mesmo havendo um único processo, não deve ser admitida, salvo casos excepcionalíssimos, a 
intervenção litisconsorcial voluntária” (Assistência e intervenção da União, p. 113). Acrescenta o autor que 
“esses casos excepcionais surgirão, normalmente, em hipóteses de litisconsórcio por conexidade, envolvendo 
assim poucas pessoas, quando a liminar for essencial e a uniformidade de tratamento dos interessados se 
mostrar de suma importância” (idem, p. 113, nota 115). 
378 Ver, nesse sentido, Leonardo Greco, Instituições de processo civil, v. I, p. 531 e Vicente Greco Filho, 
Direito processual civil, v. 1, p. 131, nota 18. 
379 Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 144. 
380 Idem, p. 146. Heitor Vitor Mendonça Sica endossa essa conclusão e acrescenta que a oposição também 
violaria o princípio do juiz natural e é prevista na lei (Notas críticas ao sistema de pluralidade de partes no 
processo civil brasileiro, p. 43). 
381 Vale transcrever os exemplos de assistência litisconsorcial fornecidos pelo autor: “a) o afiançado como 
assistente litisconsorcial do fiador (ou vice-versa) no processo de ação de cobrança movida pelo credor; b) o 
tabelião intervindo como assistente litisconsorcial do comprador de um imóvel na ação em que é pedida a 
pronúncia da nulidade da compra-e-venda por vício da escritura; c) a assistência do condutor do automóvel, 
com interesse na vitória do proprietário do veículo, quando acionado este em virtude de assistente com ele 
ocorrido (ou, inversamente, o proprietário do veículo como assistente de quem o dirigia); d) os acertadores de 
dado teste da Loteria Esportiva, assistentes qualificados da Caixa Econômica Federal quando outro apostador 
calcula seu direito de também participar do rateio; e) vizinhos interessados na vitória da Municipalidade em 
causa instaurada por um proprietário que pretende ser considerado liberto de determinadas limitações 
administrativas ao direito de construir; f) herdeiros intervindo em processo no qual o espólio é representado 
pelo inventariante; g) um dos aprovados em concurso público para ingresso em serventias extrajudiciais, 
assistindo outra aprovada no mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do Presidente do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco que declarou nulo o certame; h) intervenção em processo de 
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Entendidos os casos de assistência litisconsorcial, assim apontados pela doutrina, 

como de intervenção litisconsorcial ulterior, perdem sentido todas as discussões a respeito 

da natureza do assistente litisconsorcial – ele é um interveniente litisconsorcial e, portanto, 

parte382 –, bem como sobre os poderes do assistente litisconsorcial – que são exatamente os 

mesmos de um litisconsorte porque ele é de fato um litisconsorte – e ainda sobre o 

resultado do processo em relação ao assistente litisconsorcial – intervindo, fica vinculado à 

coisa julgada e à sua eficácia preclusiva, como não poderia deixar de ser383. 

 

5.5. FUNÇÃO E NATUREZA DA ASSISTÊNCIA NO 

ORDENAMENTO BRASILEIRO 

Como se concluiu no item anterior, a única forma de assistência existente no 

direito brasileiro é a assistência simples. É dessa figura que se trata, portanto, de agora em 

diante, quando se passa a estudar o regime jurídico da assistência. 

Quando surgiu, ainda no processo romano, a assistência tinha como função evitar 

o dolo ou o conluio entre as partes em prejuízo do terceiro. Essa função não é mais a 

função exclusiva da assistência. Quem ainda a defende, ou a coloca em plano 

secundário384, ou ao lado da função de auxílio a uma das partes originária385. Com efeito, 

não se pode deixar de lado essa função de fiscalização, mas ela não é certamente o 

sustentáculo do instituto. 

                                                                                                                                                    
homologação de sentença estrangeira por pessoa que figurara como parte no processo de origem” 
(Litisconsórcio, p. 59-61). 
382 Dentre os doutrinadores que tratam da assistência litisconsorcial, há alguns que afirmam que ele não é 
uma verdadeira parte no processo, apenas se equiparando a um litisconsorte (ver, nesse sentido, Arruda 
Alvim, Manual de direito processual civil, p. 637; Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 196-
197; Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 228; Ernane Fidélis dos Santos, 
Manual de direito processual civil, v. 1, p. 84; Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito 
processual civil, v. 2, p. 56; Thereza Alvim, O direito processual de estar em juízo, p. 47 e Ubiratan do 
Couto Maurício, Assistência simples no processo civil brasileiro, p. 27). Entretanto, outros doutrinadores, 
mesmo sem entender que se trata de intervenção litisconsorcial, já reconhecem que se trata de uma 
verdadeira parte (ver, nesse sentido, Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 231 e 
Humberto Theodoro Junior, Curso de direito processual civil, v. 1, p. 165). 
383 No mesmo sentido, Heitor Vitor Mendonça Sica: “considerando-se que o assistente litisconsorcial integra 
a relação material controvertida (art. 54 do CPC) e participa do contraditório, ele deve ficar vinculado (tal 
como o assistido) à imutabilidade do dispositivo da sentença de mérito (arts. 469 e 470 do CPC). Isso 
excluiria a aplicação do art. 55, que alude à vinculação à ‘justiça da decisão’” (Notas críticas ao sistema de 
pluralidade de partes no processo civil brasileiro, p. 34). 
384 De acordo com Celso Agrícola Barbi, “com o tempo, a finalidade de evitar conluio passou para segundo 
plano, admitindo-se, no nosso direito, a assistência, desde que houvesse interesse de terceiro na vitória de 
uma das partes” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 218). 
385 Cf. Daniel Francisco Mitidiero, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo I, p. 294 e Ovídio 
Baptista, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 257. 
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Ao tratar da assistência simples a doutrina é unânime em afirmar que o assistente 

intervém para auxiliar uma das partes e com isso, buscando sua vitória, evitar um prejuízo 

que a derrota do assistido pudesse lhe causar mesmo que não tivesse intervindo no 

processo386. Ocorre que esse enunciado restou desmentido, pois em muitos exemplos de 

assistência simples fornecidos pela doutrina o terceiro não é tecnicamente atingido pelos 

efeitos da sentença. 

Assim, parece que a função da assistência, da perspectiva do terceiro que pode 

intervir, deve ser estudada em duas frentes: (a) buscar evitar efeitos prejudiciais que 

possam advir da sentença e (b) evitar precedente desfavorável, que pode ou não influenciar 

a definição de sua situação jurídica em processo futuro387. 

Percebendo essa diferença, Francesco Paolo Luiso afirma que nos casos em que 

não se verifica o vínculo de prejudicialidade-dependência permanente, o interesse do 

terceiro é o de buscar, por meio da intervenção, uma sentença favorável à parte e 

indiretamente a ele mesmo, submetendo-se, entretanto, aos efeitos da sentença mediante a 

intervenção388. 

Destoa um pouco do restante da doutrina, tentando enxergar o fenômeno mais 

amplamente, Ovídio Baptista, que identifica três funções para a assistência. A lição merece 

ser transcrita: “a figura da assistência voluntária protege o próprio assistente, permitindo-

lhe que vigie, em seu próprio interesse, a conduta processual do assistido; também 

beneficia o adversário do assistido, fazendo com que o terceiro, uma vez intimado da 

existência da demanda, fique exposto aos efeitos da sentença pronunciada inter alios; por 

                                                 
386 Para exemplificar, é possível citar Cândido Rangel Dinamarco, para quem “chama-se assistência o 
ingresso voluntário de um terceiro no processo, com a finalidade de ajudar uma das partes” ( Instituições de 
direito processual civil, v. II, p. 395). Ainda, Cássio Scarpinella Bueno afirma que “em qualquer de suas duas 
modalidades, o objetivo da assistência é possibilitar ao assistente que não seja proferida decisão desfavorável 
ao assistido que, mediata ou imediatamente, poderá lhe trazer prejuízos de ordem jurídica” (Partes e 
terceiros no processo civil brasileiro, p. 162). Interessante mencionar, entretanto, a arguta observação de 
Ubiratan do Couto Maurício, segundo quem nem sempre o assistente tem interesse na vitória do assistido. 
Cita como exemplo o tabelião, a quem pouco importa se o assistido vença a demanda desde que a anulação 
do ato não se dê por dolo ou culpa seus (Assistência simples no direito processual civil, p. 45). 
387 Dinamarco, de algum modo, reconhece o fenômeno ao afirmar que a assistência serve para evitar 
precedente desfavorável ao terceiro (Instituições de direito processual civil, v. II, p. 378). 
388 Diritto processuale civile, v. I, p. 320. Assim resume o autor a diferença entre as duas espécies de 
assistência simples: “chi sarà vincolato all’emananda sentenza ha interesse ad intervenire per evitare il 
pregiudizio costituito da una sentenza sfavorevole alla parte adiuvata; invece, chi non è vincolato 
alla’emananda sentenza ha interesse ad intervenire per cercare di ottenere una sentenza favorevole alla parte 
adiuvata, e acquisire così un vantaggio riflesso” (idem, ibidem). 
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sua vez, oferece igualmente benefício ao assistido, tornando o assistente seu auxiliar na 

luta contra o terceiro”389. 

A consideração é interessante. Augusto Chizzini, na Itália, chega a afirmar que 

por meio da intervenção o processo busca uma mais acentuada coordenação entre processo 

e realidade substancial sem se chegar a soluções extremas, tais como a extensão da coisa 

julgada ou a imposição do litisconsórcio necessário390. No mesmo sentido, Sergio Costa 

considera a assistência simples instituto que visa a conferir maior probabilidade de justiça 

na decisão391. O que se questiona é se é efetivamente suficiente e adequado deixar esse 

instrumento de publicização do processo exclusivamente nas mãos de sujeitos privados, 

fazendo depender de suas vontades a intervenção e o atingimento, assim, da tutela 

jurisdicional plena. 

Só investigar essa função essencialmente subjetiva da assistência está longe de ser 

suficiente para responder aos maiores questionamentos que o instituto coloca ao estudioso 

do processo. Enquanto a natureza da assistência não for bem delineada, parece fadada ao 

fracasso qualquer tentativa de se examinar o instituto, pois continuará permitindo que seja 

tratado como algo anacrônico. 

Nesse ponto, a doutrina italiana é de grande importância para que, à semelhança 

do que lá começou a ocorrer no início do século XX, comece a ser alterada a perspectiva 

de estudo da assistência. A intervenção voluntária – que compreende como uma de suas 

espécies a intervenção adesiva – é instituto sobre o qual se debruça com frequência a 

doutrina italiana. Muitas foram as conquistas já alcançadas nesse campo por doutrinadores 

gabaritados, tais como Antonio Segni392, Enrico Allorio393, Sergio Costa394, Giovanni 

Fabbrini395, Proto Pisani396, Augusto Chizzini397, dentre outros398. A maior contribuição, 

                                                 
389 Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 258. 
390 L’intervento adesivo, v. II, p. 974. 
391 Nas palavras do autor: “I vantagi que il legislatore deve avere avuto ben presenti, non possono essere altro 
che una maggior probabilità di giustizia nella decisione, non solo per le parti ma sopratutto rispetto al terzo: 
e precisamente, far sì che il terzo possa difendersi in quei casi nei quali egli sarebbe stato privo di qualsiasi 
difesa di fronte a un processo fra altre persone. Questo soltanto può esser stato lo scopo dell’istituto: la difesa 
del terzo che abbia interesse alla vittoria d’una delle parti, resta, a differenza dei casi di intervento del terzo 
che fa valere un diritto, un mezzo necessario” (Sergio Costa, Intervento in causa, p. 41). 
392 Antonio Segni, L’intervento adesivo. Roma: Atheneum, 1919. 
393 Enrico Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi. Milano: Giuffrè Editore, 1935. 
394 Sergio Costa, L’intervento in causa. Torino: UTET, 1953. 
395 Giovanni Fabbrini, Contributo alla dottrina dell’intervento adesivo. Milano: Giuffrè, 1964. 
396 Andrea Proto Pisani, “Dell’esercizio dell’azione”. In: ALLORIO, Enrico (dirett.). Commentario del 
Codice di Procedura Civile. Libro Primo. Tomo secondo. Art. 69-162. Torino: UTET, s/d. 
397 Augusto Chizzini, L’intervento adesivo. vols. I e II. Padova: CEDAM, 1991. 
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entretanto, que a doutrina italiana já deu ao instituto em exame está na definição de sua 

natureza jurídica. 

Com efeito, desde a pioneira obra de Antonio Segni399, introduziu-se na Itália a 

ideia de que a intervenção, mesmo a adesiva, significa a propositura de uma demanda pelo 

terceiro interveniente. É, assim, exercício do direito de ação400. E o próprio Segni teve 

oportunidade de constatar que embora rejeitada no início, a tese alcançou adesão da 

doutrina majoritária sob a vigência do atual Código de Processo Civil italiano401. O 

fundamento dessa tese é muito simples: o ordenamento atribui, ao terceiro, legitimação 

para agir (a legitimação para intervir é apenas um modo de manifestar-se da legitimação 

para agir), permitindo que peça, para si, um determinado provimento em um processo já 

pendente402. 

A ideia não é de todo estranha à doutrina brasileira. Barbosa Moreira, antes 

mesmo do advento do Código de Processo Civil de 1973, em completo e insuperável 

estudo a respeito da legitimação extraordinária, afirmava que o terceiro que pode ser 

assistente simples é legitimado extraordinário subordinado403. Também reconheceram o 

fenômeno Moacyr Amaral Santos ao afirmar que o terceiro que pode intervir como 

assistente simples possui “uma particular legitimação, que se classifica entre as chamadas 

legitimações anômalas” 404 e Luiz Fux, para quem “o assistente simples tem legitimação 

extraordinária já que, declaradamente, postula um direito alheio (CPC, art. 6º)405. 

Ora, essa legitimação, ainda que subordinada, não pode levar à conclusão de que a 

assistência dá-se por via de inserção e não de ação406. A subordinação aí só quer dizer que 

o terceiro que pode ser assistente não pode dar início ao processo, mas apenas propor 

incidentalmente a sua demanda. Nesse sentido, acrescente-se que Dinamarco reconhece 

                                                                                                                                                    
398 Não parece oportuno aqui trazer à baila todas as discussões que já se travaram nesse campo – que foram 
muitas, inclusive no tocante à definição das espécies de intervenção compreendidas sob a rubrica 
“intervenção voluntária” – e todas as conquistas alcançadas. Como já se teve oportunidade de dizer, não se 
pretendeu fazer nesta dissertação um estudo de direito comparado. 
399 L’intervento adesivo, p. 179 ss., passim. 
400 Ovídio Baptista discorda da afirmação de que o terceiro, ao intervir como assistente simples, exerce 
também direito de ação. Para ele, existe aí confusão entre o conceito de ação e o exercício de pretensão de 
tutela jurídica (Assistência litisconsorcial, p. 34). 
401 Intervento in causa (diritto processuale civile), Novissimo digesto italiano, v. VIII, p. 951: “Questa 
opinione che era respinta dalla dottrina moderna allorchè la esponemmo per la prima volta ha sucessivamente 
guadagnato terreno ed è oggi condivisa da insigni scrittori, in modo che può ben dirsi dominante in Italia”. 
402 Antonio Segni, Intervento in causa (diritto processuale civile), p. 946-951. 
403 Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária, p. 12. No mesmo sentido, 
Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 320. 
404 Primeiras linhas de direito processual civil, v. 2, p. 51. 
405 Intervenção de terceiros: aspectos do instituto, p. 11. 
406 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 183. 
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que é possível haver várias demandas incidentes no processo e que “é bastante amplo o 

conceito de demanda”407. 

A natureza jurídica da intervenção, portanto, é de ação e encará-la sob esse prisma 

contribuirá, inclusive, para que deixe de ser vista como algo patológico no processo a ser 

sempre vigiada para que não perturbe o seu andamento. 

Não é possível, de outro lado, atribuir à assistência o papel verdadeiramente 

missionário de evitar conflitos lógicos408 entre duas soluções judiciais. Esse papel diz 

respeito apenas a algumas intervenções provocadas pelas partes ou pelo juiz, nos 

ordenamentos onde a intervenção iussu iudicis é prevista, mas jamais ao terceiro, que está 

fora do processo. Para ilustrar a afirmação, basta recorrer a um exemplo básico, 

frequentemente mencionado pela doutrina como hipótese de assistência simples: a 

intervenção do tabelião. A propõe demanda a B pleiteando o reconhecimento de nulidade 

de contrato celebrado por meio de escritura pública perante o tabelião C em razão da 

existência de um vício. O juiz reconhece a existência do vício em razão de um ato doloso 

ou culposo do tabelião C e declara a nulidade do contrato. A, com fundamento no art. 28 

da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/73), pode propor demanda ao tabelião C visando 

a ser indenizado em razão de C ter praticado o ato viciado com dolo ou culpa. O interesse 

de C, aí, é justamente o de que exista uma contradição lógica entre as duas decisões, por 

meio do reconhecimento de ausência de dolo ou culpa, com o consequente decreto de 

improcedência da demanda. E se ele intervier no processo, certamente não o fará com o 

objetivo de evitar eventual contradição lógica. 

Assim, é necessário diferenciar entre função da assistência e os resultados que ela 

pode vir a alcançar. Não se ignora que uma vez tendo ocorrido a intervenção, o objetivo de 

evitar contradição lógica será atingido em razão das consequências que a lei atribui à 

intervenção (art. 55 do CPC). Mas não se pode deixar de lado que a assistência é voluntária 

e seria uma inversão de perspectiva atribuir ao instituto a função de evitar contradição 

lógica. 

                                                 
407 Instituições de direito processual civil, v. II, p. 137. Na obra em que pela primeira vez lançou a ideia da 
intervenção como ação, afirma ele que “se la forma della domanda di intervento adesivo è diversa dalla 
forma della domanda introduttiva di giudizio ciò non significa che non abbia il contenuto di una domanda 
giudiziale” (L’intervento adesivo, p. 200). 
408 Para evitar o conflito prático entre duas decisões, o ordenamento vale-se do instituto da coisa julgada, 
embora nem sempre consiga isso, como nos casos em que há pluralidade de legitimados à impugnação de um 
único ato que ostentem interesses diferentes. 
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Cabe, por fim, examinar se seria possível falar de provocação para o terceiro 

intervir como assistente. Ovídio Baptista menciona nos seus comentários ao Código de 

Processo Civil que o terceiro pode ser levado por uma das partes a intervir na causa sem 

que com isso a intervenção perca a característica de voluntariedade. Entetanto, nesses 

casos, mesmo que o terceiro não intervenha, incide sobre ele a regra do art. 55 do CPC409. 

O autor não deixa claro, entretanto, em que hipóteses isso poderia ocorrer, o fundamento 

da permissão para essa “assistência provocada” etc. A observação não deixa de revelar, 

contudo, que o instrumento da assistência é muito pouco efetivo quando o terceiro não tem 

ciência da pendência do processo. 

Izabela Rücker Curi, mais recentemente, defendeu ser possível informar a terceiro 

sobre existência da lide para, querendo, intervir como assistente, quer a pedido das partes, 

quer até mesmo de ofício, porque pode o assistente ter muito a contribuir com a busca da 

verdade, já que a nova tendência do processo civil seria a busca da verdade real410. 

Parece, primeiramente, bastante duvidoso, colocar a questão sob o prisma da busca 

da verdade real. O paralelo que a autora faz com a intervenção iussu iudicis do direito 

italiano não é oportuno porque lá há muito tempo está superada a tese da função instrutória 

do instituto411. E o exemplo utilizado pela autora para demonstrar que a figura já existe no 

ordenamento – a ciência do sublocatário a respeito das ações de despejo movidas contra o 

locatário – desmente a premissa: o sublocatário tem que ser cientificado da pendência do 

processo para que a ordem de despejo possa surtir efeitos em face dele. 

Ademais, são tantas as polêmicas que cercam o instituto mesmo naquele 

ordenamento onde se encontra positivado412, que seria irresponsável importá-lo à míngua 

de previsão legislativa. Uma pequena ilustração de todos os problemas interpretativos que 

poderiam surgir com a adoção da figura expressamente no ordenamento brasileiro pode ser 

encontrada em recente artigo da lavra de Heitor Vitor Mendonça Sica, que embora defenda 

expressamente a adoção do instituto – e em alguns casos até mesmo à míngua de previsão 

legislativa, com fundamento na lógica do art. 47, parágrafo único e na tendência ampliativa 

                                                 
409 Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 258. 
410 Considerações sobre a assistência e a intervenção do terceiro para intervir no feito, p. 476 e 492-493. 
411 De acordo com Nicolò Trocker, “certo e pacifico per tutti è soltanto che, sotto il vigore del codice di 1940, 
l’intervento iussu iudicis non ha più lo scopo di servire come mezzo istruttorio” (L’intervento per ordine del 
giudice, p. 89). 
412 Idem, p. 85-163. 
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dos poderes do juiz413 – traz uma série de questionamentos sobre os limites do instiuto que 

ainda sequer existe414. 

Não se nega que a assistência corre o risco de ser pouco – ou nada – efetiva no 

Brasil415, nem que uma das utilizações do instituto na Itália seja justamente a de trazer ao 

processo terceiros inseridos no âmbito da assistência416, mas a solução não pode 

simplesmente passar pela atribuição, ao juiz, do poder de dar ciência ao terceiro do 

processo, especialmente utilizando-se de analogia com seus poderes instrutórios. De quais 

critérios ele deve se valer para fazê-lo? Qual o modo pelo qual a ciência deve ser dada? 

Quais as consequências disso para o terceiro, vindo ou não a integrar-se ao processo? 

Quais as consequências disso para as partes e para o processo pendente? 

A proposta é válida, de lege ferenda417, e o momento em que se debate sobre um 

novo Código de Processo Civil é propício para fazê-la, mas não de lege lata. Nem mesmo 

a tradição histórica militaria em favor dessa solução. Quando o Código de Processo Civil 

revogado trouxe previsão de figura que autorizaria a aceitação da intervenção iussu iudicis 

no ordenamento brasileiro, a doutrina dominante rejeitou-a, limitando o dispositivo à 

função de integração do litisconsórcio necessário. 

 

5.6. NATUREZA JURÍDICA DO ASSISTENTE 

Diferente da natureza jurídica da assistência é a natureza jurídica do assistente. 

Uma vez intervindo o terceiro no processo, para assistir uma das partes, é necessário saber 

em que qualidade passa a figurar no processo. 

                                                 
413 Notas críticas sobre o sistema de pluralidade de partes no processo civil brasileiro, p. 50 e 53. 
414 Idem, passim, esp. p. 54-60. 
415 Izabela Rücker Curi argumenta com razão que “há casos, até, em que o interessado somente toma 
conhecimento da existência da demanda, quando já há decisões cujos efeitos o prejudicaram ou beneficiaram, 
reflexamente” (Considerações sobre a assistência e a provocação do terceiro para intervir no feito, p. 475). 
Em sentido análogo, Heitor Vitor Mendonça Sica afirma que o ato de comunicação processual é condição 
essencial para o exercício do contraditório (Notas críticas sobre o sistema de pluralidade de partes no 
processo civil brasileiro, p. 51).  
416 Nicolò Trocker, L’intervento per ordine del giudice, p. 385-415. 
417 Até porque “o legislador tem o dever, por força constitucional, de viabilizar a participação daqueles que 
podem ser atingidos, direta ou reflexamente, pela decisão no processo de sua formação (porque do contrário 
o processo civil não restaria caracterizado como ponto de encontro de direitos fundamentais, vocacionados 
precipuamente a alcançar a justiça do caso concreto, não estando em conformidade, pois, com as premissas 
do formalismo-valorativo)” (Daniel Francisco Mitidiero, Impugnação às nomeações de candidatos 
aprovados em concurso público por candidatos mais bem classificados e não nomeados: litisconsórcio 
passivo necessário, assistência “litisconsorcial” ou assistência?, p. 179). 
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O Código de Processo Civil (art. 52) dispõe que o assistente atuará como auxiliar 

da parte principal. A doutrina se divide entre os que afirmam que o assistente permanece 

terceiro mesmo após a intervenção418 e aqueles que o consideram parte secundária ou 

acessória419. A diferente natureza jurídica que se atribui ao assistente no processo, na 

doutrina brasileira, depende do conceito de parte que se adote, o de Chiovenda ou o de 

Liebman. Há ainda quem não aceite a qualidade de parte, mas também refute a de terceiro, 

qualificando o assistente como sujeito processual secundário420. 

Já se teve oportunidade de defender, aqui, que o assistente propõe demanda ao 

intervir e assim, mesmo no conceito de Chiovenda, assistente seria parte. Ocorre que ainda 

que não se admita que o assistente proponha demanda – ideia que, admite-se, ainda não 

goza de adesão na doutrina brasileira – não há motivos para considerar que um sujeito 

processual interessado, que participa ativamente do processo, possa ser chamado de 

terceiro. A concepção de Liebman, que leva em consideração o conceito de contraditório, 

essencial no processo civil contemporâneo, deve ser aceita. Ainda assim, não há espaço 

para se admitir essa figura intermediária entre a parte e o terceiro. O conceito de parte 

secundária ou acessória, com efeito, recebe muitas críticas, quer na doutrina brasileira421, 

quer na estrangeira422. 

Vale a pena, aqui, uma pequena digressão a respeito do conceito de parte. 

                                                 
418 Ver, por todos, Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 161 e ss. e 
Luiz Guilherme Marinoni, Curso de direito processual civil, v. 2, p. 165 e 178, que expressamente adotam o 
conceito de parte de Chiovenda. Em razão da suposta permanência da qualidade de terceiro mesmo após a 
intervenção, Luiz Rodrigues Wambier e EduardoTalamini afirmam que “a figura da assistência simples é, na 
verdade, a mais autêntica das formas de intervenção de terceiros, já que se trata do único terceiro que 
permanece, em certa medida, na condição de terceiro, mesmo depois de ter integrado o processo (Curso 
avançado de processo civil, v. 1, p. 304, destaques no original). 
419 De acordo com Dinamarco, “ao intervir, o terceiro adquire a qualidade de parte. Qualquer que seja a 
modalidade de assistência, ele terá faculdades, ônus, poderes e deveres inerentes à relação processual. Tem a 
liberdade de participar, praticando atos do processo. É legitimado a recorrer de decisões desfavoráveis ao 
assistido. Está, como toda parte, sob sujeição ao poder exercido pelo juiz (art. 52). Mas, como o litígio não é 
seu, nem seu o direio que ele vem defender, o assistente não tem poderes de disposição sobre o processo ou 
sobre a relação jurídica substancial controvertida, nem está autorizado a contrariar as estratégias de defesa do 
assistido. É, portanto, uma parte auxiliar” ( Instituições de direito processual civil, v. II, p. 396). No mesmo 
sentido, cf. Arruda Alvim, que fala em parte não principal (Manual de direito processual civil, p. 636-637) e 
Hélio Tornaghi, que fala em parte acessória (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 230). 
420 Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, v. 2, p. 55 e Ubiratan do Couto 
Maurício, Assistência simples no direito processual civil, p. 27 e 101. 
421 Cf. Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 225; Ovídio Baptista, 
Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 256 e Thereza Alvim, O direito processual de estar em 
juízo, p. 218. Interessante a consideração de Rosemiro Pereira Leal segundo o qual “é sempre parte ativa 
aquele que exerce o direito fundamental ao processo (facultas agendi) pouco importando se autor, réu ou 
interveniente” (Rosemiro Pereira Leal, Parte como instituto do processo constitucional, p. 471). 
422 Sergio Costa, Intervento in causa, p. 39-40; Juan Montero Aroca, De la legitimación en el proceso civil, p. 
282. 
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O aparente consenso a respeito do conceito de terceiro, obtido por exclusão, 

definido quase unanimemente423 como aquele que não é parte, é falso, pois a depender de 

como se defina a parte, muda a definição de terceiro. A lei – quer aqui, quer alhures – 

colabora para a falta de precisão, pois não utiliza os termos, em todas as suas aparições, em 

sentido unívoco424. E embora a lei não deva dar definições, o legislador deve se preocupar 

com a univocidade de sentido dos termos que emprega para que, a partir da lei, a doutrina 

formule um conceito preciso425. 

Não deve intimidar a constatação de Proto Pisani segundo a qual qualquer 

tentativa de se buscar uma definição unitária de parte está destinada ao fracasso426. O 

processualista italiano afirma que a noção de parte não tem nada de ontológico427 e chega a 

qualificar o conceito de parte de “pseudoconceito”428. 

Antes de continuar, entretanto, necessário esclarecer que, não obstante seja sim 

possível buscar uma noção unitária de parte, a relatividade é inerente ao conceito. Não 

existem partes e terceiros em termos absolutos porque parte só é parte em relação a um 

todo. Nenhum sentido há em dizer “sou parte”. Sempre surgirá a pergunta “de quê?”. No 

contexto do presente trabalho, partes e terceiros sempre o serão em relação a determinado 

processo. Também recebe o fenômeno influência temporal, já que é ínsita ao processo a 

                                                 
423 Não há absoluta unanimidade tendo em vista que José Ramiro Podetti tem uma noção quase matemática 
de terceiro: “El proceso común y también considerado históricamente, tiene dos sujetos: actor y reo o 
demandado, que con el juez, costituyen la trilogía romana que da origen a la idea de relación jurídica. 
Simples o compuestos, los sujetos clásicos son dos: actor (Primus) y demandado (Secundus). Pero puede 
intervenir, voluntariamente o por llamado de las partes o del juez, antes o después de trabada la contienda, 
otro sujeto (Tertius), que bien puede ser actor (como litisconsorte, coadyuvante, sustituto o sucesor del actor) 
o demandado (en iguales supuestos) o bien ser actor contra actor y demandado, pero que es siempre un nuevo 
sujeto distinto físicamente de los anteriores y jurídicamente también, aun cuando sea sólo en matices de su 
interés” (Tratado de la tercería, p. 37). O processualista argentino, assim, classifica quem seja terceiro após 
sua intervenção no processo em curso, critério de duvidosa utilidade. 
424 Isso leva Maria Berenice Dias a afirmar que “não se pode atender somente à mera referência legislativa 
para se atribuir a qualidade de parte ou de terceiro a figurante da relação processual, porque em várias 
oportunidades o estatuto legal faz uso do termo de forma equivocada” (O terceiro no processo, p. 68). E para 
comprovar que não se trata de problema exclusivo da legislação brasileira, vale transcrever o alerta de 
Chiovenda: “convém de vez em vez atentar não tanto à letra da norma, que emprega a palavra parte, ou a 
palavra terceiro, quanto à razão da norma” (Instituições de direito processual civil, v. II, p. 234). 
425 Barbosa Moreira, Os Códigos de Processo Civil de 1973 e de 1939: contrastes e confrontos, p. 56-57. 
426 Nas palavras do autor, “ogni tentativo di individuare una nozione unitaria di parte è destinato 
inevitabilmente a fallire e, prima ancora, a rivelarsi infecondo” (Parte nel processo, p. 923). Parecem 
compartilhar da mesma opinião Comoglio, Ferri e Taruffo, para os quais “solo con riferimento a singole 
norme o a specifici atti può essere utilmente considerata, di volta in volta, la nozione di parte, ma senza 
pretendere di trarne una unitaria” (Lezione sul processo civile, v. I, p. 286). 
427 Parte nel processo, p. 922. 
428 Parte nel processo, p. 923. Sua crítica não é desprovida de fundamentos, mas é baseada na utilização da 
palavra “parte” pela legislação (idem, p. 921) o que, como já dito, não pode servir de critério para sua 
identificação. 
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dinamicidade, motivo pelo qual não é possível pretender definir, arbitrariamente, quem 

seja parte no início do processo. 

Mais do que meramente possível, definir o que seja parte para o processo civil é 

necessário. É de todos conhecida a antiga lição de Chiovenda segundo a qual determinar o 

conceito de parte é necessário para a solução de problemas práticos, tais como 

identificação das ações, extensão da coisa julgada, verificação de existência de 

litispendência etc.429. 

São dois os principais conceitos de parte que podem ser identificados na doutrina 

e ambos são originários da doutrina italiana. De um lado está a clássica lição de Chiovenda 

segundo a qual “parte é aquele que demanda em seu próprio nome (ou em cujo nome é 

demandada) a atuação duma vontade da lei, e aquele em face de quem essa atuação é 

demandada”430. De outro lado, Liebman conceitua partes como os sujeitos do contraditório 

instituídos perante o juiz431. 

No Brasil, Dinamarco adere expressamente ao conceito liebminiano e também 

expressamente refuta o chiovendiano, que não esclarece o que significa ou em que consiste 

ser parte e ainda porque limita arbitrariamente o rol daqueles que são partes, excluindo a 

figura do assistente432. Para ele, a definição de Chiovenda presta-se a caracterizar as partes 

                                                 
429 “A determinação do conceito de parte não encerra simples importância teórica, antes é necessária à 
solução de graves problemas práticos. Que uma pessoa seja parte numa lide, ou seja terceiro, é importante 
para a identificação das ações, como, por exemplo, para verificar se ela está ou não sujeita à coisa julgada; se 
há ou não litispendência... Assim, para estabelecer se a relação com determinada pessoa torna o juiz incapaz; 
para decidir quem pode intervir como terceiro numa lide; quem pode fazer oposição de terceiro a uma 
sentença; quem está sujeito à condenação nas despesas, e assim por diante” (Instituições de direito 
processual civil, vol. 2, p. 233-234). 
430 Giuseppe Chiovenda, Instituições de direito processual civil, vol. 2, p. 234. 
431 Manual de direito processual civil, p. 123. 
432 Manual de direito processual civil, p. 124, nota 76. A insuficiência do conceito chiovendiano de parte 
também é mencionada por Daniel Ustárroz, para quem “não se pode negar que limitar o conceito de parte 
para as pessoas que pedem ou contra as quais se requer a tutela jurisdicional é satisfatória quando estamos 
diante de uma demanda tradicional, isto é, cuja eficácia da sentença não ultrapassam (sic) os sujeitos que 
participam do processo. Todavia, a questão apresenta-se espinhosa no momento em que outros sujeitos 
(‘terceiros’) podem ingressar no processo e se sujeitar à eficácia da sentença” (A intervenção de terceiros no 
processo civil brasileiro, p. 26). No mesmo sentido, José Maria Rosa Tesheiner, afirma que “o conceito 
clássico de partes, sem levar em conta a extensão subjetiva da sentença e da coisa julgada, é preciso e exato, 
mas de pouca utilidade, porque outros sujeitos podem ter iguais poderes e sofrer iguais efeitos. Em outras 
palavras, afirmar que alguém é ou não parte pouco significa, para determinar seus poderes no processo e os 
efeitos que possa sofrer” (Partes: conceito e preconceito. Disponível em www.tex.pro.br. Acesso em 
21.12.2011). 
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na demanda e não as partes no processo433 e falha, ainda, por não levar em consideração a 

ideia de contraditório434. 

Interessante observar que tem havido, na doutrina brasileira mais recente, uma 

retomada da concepção chiovendiana. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, 

considerando o conceito de Liebman excessivamente amplo, defendem ser a definição 

proposta por Chiovenda a mais adequada, por permitir “traçar, razoavelmente, uma linha 

distintiva entre sujeitos parciais considerados como partes e aqueles outros, tratados como 

terceiros”435. Embora reconheçam que a noção chiovendiana de parte está dissociada da 

ideia de contraditório, afirmam ser o contraditório elemento amplo demais para determinar 

a condição de parte, justamente porque, em sentido oposto ao de Dinamarco, faria com que 

se considerasse o assistente parte quando na verdade não o é436. No mesmo sentido 

manifesta-se Cássio Scarpinella Bueno, para quem o conceito chiovendiano é critério 

distintivo útil para analisar os terceiros em contraposição às partes437. 

Não parece ser o caso de retornar ao conceito de Chiovenda, mas antes de adotar o 

de Liebman, aprimorando-o, na esteira do que já fez Dinamarco, que conceitua partes 

como “sujeitos interessados da relação processual”438. Ao fazê-lo, traz como elemento 

prejudicial ao conceito de parte o conceito de processo. Necessário, então, para perfeita 

compreensão do que se entenda por parte, identificar corretamente o que se entenda por 

processo. 

A origem da sistematização do processo como relação jurídica processual está na 

obra de Oskar Bülow439 e tem sobrevivido até hoje, com um ou outro reparo feito pela 

                                                 
433 Instituições, v. II, p. 279.  
434 Cândido Rangel Dinamarco, Litisconsórcio, p. 23, nota 11. A essa crítica adere José Rogério Cruz e Tucci 
(Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, p. 31). 
435 Processo de conhecimento, p. 164. 
436 Processo de conhecimento, p. 164. 
437 Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 3. 
438 Instituições de direito processual civil, v. II, p. 252. 
439 De acordo com Bülow, “el proceso es una relación de derechos y obligaciones recíprocos, es decir, una 
relación jurídica” (La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, p. 1). A doutrina é 
quase unânime em atribuir a Oskar Bülow referida sistematização e também a responsabilidade pelo 
nascimento da ciência processual. Destaca-se, entretanto, posicionamento em sentido contrário de Augusto 
Chizzini, para quem “deve essere sgombrato il campo da um pregiudizio: quello, assai diffuso e radicato, 
secondo il quale la moderna scienza processuale sia nata con Bülow e con il suo lavoro sul processo come  
rapporto giuridico, e che di contro la elaborazione precedente si limitasse a una mera descrizione del 
processo. Nulla è più infondato” (Privato e pubblico nella ripartizione dei ruoli processuali: i poteri 
dell’interveniente adesivo, p. 339-340). 
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doutrina, como, por exemplo, a reintrodução do elemento “procedimento” no âmbito do 

conceito de processo, dele extirpado por Bülow440. 

Desde o surgimento da concepção do processo como relação jurídica processual, 

muitas críticas lhe foram dirigidas, mas nenhuma delas logrou o pretendido êxito de 

superá-la, muito provavelmente porque todas as críticas voltavam-se não ao conceito de 

relação jurídica em si, mas à perspectiva pandectística de relação jurídica, que já está 

superada há muito tempo até mesmo no direito material, onde surgiu, e também porque não 

apresentavam como alternativa uma solução satisfatória441. Mesmo mais recentemente, as 

críticas ainda são dirigidas ao conceito de relação jurídica tomando-se por base a 

perspectiva pandectística442. 

Embora a ideia de relação jurídica tenha surgido no direito privado, por obra da 

pandectística alemã443, Hélio Tornaghi há muito já alertava para o fato de que a relação 

jurídica é categoria que pertence à teoria geral do direito, não mais somente ao direito 

privado444. No âmbito da teoria geral do direito, Tércio Sampaio Ferraz Jr., por exemplo, 

conceitua relação jurídica como “relação entre normas (normas que qualificam os sujeitos, 

ativo e passivo, normas que lhes prescrevem condutas)”445. 

Dinamarco não se prende à herança privatista e trata da relação jurídica processual 

de maneira muito diversa do modo como a via Bülow e que gerou tantas críticas 

doutrinárias. Afirma que “mais que um vínculo, resolve-se a relação jurídica processual em 

um sistema de vínculos”446. Assim, a relação jurídica processual, para ele, é complexa, 

evolutiva e unitária, em razão de todos os vínculos nela verificados servirem à produção 

                                                 
440 De acordo com Cândido Rangel Dinamarco, “ela teve o mérito de suplantar a arcaica visão do processo 
como pura seqüência de atos – ou seja, como mero procedimento, sem cogitações de um específico vínculo 
de direito entre seus sujeitos – mas por sua vez acabou sendo suplantada pela percepção de que procedimento 
e relação processual coexistem no conceito e na realidade do processo, sem que este pudesse ser o que é se 
lhe faltasse um desses dois elementos” (Instituições de direito processual civil, v. II, p. 27). No mesmo 
sentido, Carlos Alberto de Salles, A arbitragem na solução de controvérsias contratuais da administração 
pública, p. 147. 
441 Confira-se exauriente resumodas críticas mencionadas em CARMONA, Carlos Alberto. Considerações 
sobre a evolução conceitual do processo, Revista de Processo 57, jan./90. Vale anotar, nesse ponto, que 
mesmo no âmbito do direito privado a pandectística é apenas um dos sistemas possíveis de exposição da 
matéria jurídica civil e com valor meramente didático (cf. nesse sentido, Orlando de Carvalho, A teoria geral 
da relação jurídica – seu sentido e limites, p. 48-49). 
442 Cf., a título meramente exemplificativo, Gian Franco Ricci, Principi di diritto processuale generale, p. 
307-308; Giovanni Arieta, Francesco De Santis e Luigi Montesano, Corso base di diritto processuale civile, 
p. 92 e Luiz Guilherme Marinoni, Teoria geral do processo, p. 395. 
443 Ver, nesse sentido, Francisco Amaral, Direito Civil – Introdução, p. 162. 
444 A relação processual penal, p. 13. 
445 Tércio Sampaio Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito, p. 163. 
446 Instituições de direito processual civil, v. II, p. 205. 
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dos resultados que justificam a existência do processo447. Dentro da relação processual há, 

portanto, um suceder de situações jurídicas titularizadas pelos mais diversos sujeitos 

processuais, aqueles que são interessados – as partes – e aqueles que não são interessados – 

os juízes e seus auxiliares. 

Esse conceito de processo dado pelo processualista paulista não pode ser estudado 

de forma desvinculada de sua concepção global de processo, que tem três acepções. Assim, 

o processo pode ser considerado (a) sob o aspecto institucional, quando designa o próprio 

ramo do direito que é o direito processual, (b) como sinônimo de método de trabalho, que é 

o modelo imposto por princípios e normas e (c) como realidade fenomenológica, que 

considera cada processo em si448. É nesta terceira acepção que se situa o conceito de 

processo como relação jurídica complexa, evolutiva e unitária e de nenhuma maneira pode 

estar dissociada da segunda acepção. Ou seja, “cada processo que se instaura deve ser o 

espelho do modelo posto de modo abstrato na Constituição e na lei”449. 

Com isso, parece ser possível superar a bilateralidade ínsita à noção pandectística 

de relação jurídica e concluir que a relação processual não é espelho fiel da relação jurídica 

material que é seu objeto. Feitos esses esclarecimentos, ganha sentido a afirmação de que 

partes são os titulares interessados (no provimento final, logicamente) de situações 

jurídicas processuais.  

Talvez fosse até melhor abandonar o conceito de relação jurídica processual 

unitária, no âmbito do processo, a exemplo do que fez Carnelutti450, mas isso demandaria 

um esforço interpretativo que extrapolaria os limites do presente trabalho. 

Para conceituar parte, portanto, é necessária a reunião de dois elementos: 

titularidade de situações jurídicas no âmbito do processo e interesse afirmado no 

provimento final. Autor e réu são apenas duas espécies do gênero “partes”, que podem ser 

reunidas sob a rubrica “partes originárias”, mas nunca “partes principais”. A expressão 
                                                 
447 Idem, p. 204-206. 
448 Instituições de direito processual civil, v. II, p. 23-25. 
449 Idem, p. 24. Nesse mesmo sentido manifesta-se Fredie Didier Jr.: “não basta afirmar que o processo é uma 
relação jurídica, conceito lógico-jurídico, que, por isso, não engloba o respectivo conteúdo dessa relação 
jurídica. É preciso lembrar que se trata de uma relação jurídica cujo conteúdo será determinado, 
primeiramente, pela Constituição e, em seguida, pelas demais normas processuais, que devem observância 
àquela” (Sobre a teoria geral do processo, p. 65-66). 
450 Instituciones del proceso civil, v. I, p. 290. O processualista italiano afirma que “durante mucho tiempo la 
figura de la relación jurídica procesal fue mal delineada, confundiéndola con la misma del proceso concebido 
a manera de relación jurídica; hoy el proceso no es ya una relación jurídica, aunque para su desenvolvimento 
la ley, atribuyendo a las partes, a los defensores, a los oficiales, a los encargados, a los terceros, poderes y 
deberes, compone entre ellos relaciones que, puesto que atañen al proceso, son relaciones jurídicas 
procesales” (Idem, p. 291). 
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“partes originárias” indica apenas o aspecto temporal, ou seja, o fato de terem vindo a 

participar do processo antes de eventuais outras partes. Isso tudo está longe de ser um 

problema puramente conceitual, pois cria preconceitos – até mesmo positivados451 – que 

impedem uma tutela efetiva da situação de direito material levada ao processo. Se as 

relações materiais têm se tornado complexas e passado por uma sofisticação (dificilmente 

hoje em dia envolvem apenas dois sujeitos, de maneira absolutamente linear), o processo, 

instrumento que é, deve espelhar essa complexidade e fornecer tutela adequada aos sujeitos 

envolvidos. 

Não se pode perder de vista que uma vez configurado o interesse, o terceiro estará 

legitimado para intervir no processo452 e, portanto, a única maneira de tutelá-lo 

efetivamente é admitir que assume, neste processo, a qualidade de parte. 

 

5.7. PROCEDIMENTO DA INTERVENÇÃO 

O procedimento previsto para que se dê a intervenção de assistente – simples ou 

litisconsorcial – no processo civil não encerra muitas polêmicas. Basta que o terceiro que 

pretenda intervir apresente petição – nos moldes da petição inicial, naquilo que for 

cabível453 – expondo as razões pelas quais acredita possuir interesse jurídico e pleiteando 

sua intervenção no feito. 

O juiz deverá ouvir as partes e decidir sobre o pedido (art. 51 do CPC). Antes 

mesmo de ouvir as partes454, deverá, entretanto, verificar a regularidade da petição 

“inicial” do pretenso assistente e, se for o caso, após dar ao terceiro oportunidade de 

emenda (art. 284 do CPC), indeferi-la455. 

                                                 
451 Ao disciplinar a assistência, o Código de Processo Civil, por exemplo, diz que o assistente será auxiliar da 
“parte principal” (artigo 52). 
452 Crisanto Mandrioli, analisando o texto legal italiano – que difere substancialmente do brasileiro apenas 
por não qualificar o interesse de “jurídico” – afirma que “non è l’interesse ad agire nel senso tecnico di 
affermazione di un diritto proprio ed eventualmente di una sua lesione, ma è semplicemente l’espressione 
della generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall’accoglimento della domanda 
della parte adiuvata” (Diritto processuale civile, v. I, p. 434). Além disso, Proto Pisani afirma que doutrina e 
jurisprudência, na Itália, concordam em admitir que “con il termine interesse, adoperato dall’art. 105, 2º 
comma, il legislatore abbia inteso riferirsi alla situazione sostanziale legittimante all’intervento, non 
all’interesse processuale ad agire di cui all’art. 100” (Lezioni di diritto processuale civile, p. 376). 
453 No mesmo sentido, Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 167 e 
Arruda Alvim, Código de Processo Civil comentado, v. III, p. 46. 
454 Não é demais esclarecer que as partes podem tanto alegar que o pretenso assistente não tem interesse 
jurídico na intervenção como também a vícios processuais. 
455 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 644. 
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Para que haja deferimento do pedido, entretanto, a audiência das partes é 

necessária. Alexandre Freitas Câmara defende, com correção, que é viciada, por error in 

procedendo, a decisão que defere o pedido de intervenção sem que as partes possam se 

manifestar, comportando, assim, anulação pelo Tribunal ad quem456. 

Ouvidas as partes, e ainda que não haja oposição, caberá ao juiz efetivamente 

decidir sobre o pedido de intervenção; o deferimento, assim, não é automático na ausência 

de oposição, como dá a entender a redação do art. 51 do CPC, e o pedido deve ser 

indeferido pelo juiz caso não vislumbre o alegado interesse jurídico457. Não é praxe, no 

Brasil, que o controle de regularidade seja feito com antecedência; assim, embora não seja 

o mais recomendável, o ingresso do assistente pode ser rejeitado em razão de vícios 

formais mesmo após a manifestação das partes. 

Contra a decisão que deferir ou indeferir o pedido de assistência, caberá agravo458, 

ainda que o Código não diga isso expressamente, pois se trata de decisão interlocutória 

como qualquer outra e seria arbitrário e injustificado negar cabimento de recurso em face 

dessa decisão. Enquanto legitimidade para recorrer possuem todas as partes, além do 

terceiro prejudicado e do Ministério Público (art. 499 do CPC), são necessárias algumas 

palavras a respeito do interesse recursal. 

                                                 
456 A admissão do assistente qualificado no processo civil – algumas considerações sobre o adquirente do 
direito litigioso e sua intervenção, O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 56-57. 
457 Nesse sentido, Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 645; Athos Gusmão Carneiro, 
Intervenção de terceiros, p. 195 e Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 223. 
Também Em sentido contrário, Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I, p. 226-
227. 
458 Arruda Alvim (Manual de direito processual civil, p. 645), Celso Agrícola Barbi (Comentários ao Código 
de Processo Civil, p. 224) e Vicente Greco Filho (Direito processual civil, v. 1, p. 136) entendem cabível o 
agravo de instrumento, qualquer que seja o teor da decisão. Em sentido contrário, admitindo que o pretenso 
assistente interponha agravo retido, a ser reiterado na apelação caso a sentença seja desfavorável à parte que 
pretende assistir, Teresa Arruda Alvim Wambier, Os agravos no CPC brasileiro, p. 471. Athos Gusmão 
Carneiro, por sua vez, defende caber agravo de instrumento na hipótese de indeferimento e agravo retido na 
hipótese de deferimento do pedido, a não ser que as partes possam sustentar, nesse último caso, a ocorrência 
de lesão grave e de difícil reparação (Intervenção de terceiros, p. 195, nota 16). Alexandre Freitas Câmara 
não deixa de anotar a inconveniência de se permitir que o assistente permaneça no processo até julgamento 
do recurso de apelação, pois quando, nessa oportunidade, tiver sido reiterado e provido agravo retido 
interposto pela parte que se opôs à intervenção, “seria preciso, em primeiro lugar, determinar o 
desentranhamento de todos os documentos referentes aos atos praticados pelos terceiros. Em segundo lugar, 
seria o caso de se invalidar a sentença que se tenha baseado em elementos trazidos aos autos por aqueles que 
queriam ser assistentes. Por fim, seria preciso desconsiderar todos os atos por eles praticados no momento de 
se rejulgar a causa” (A admissão do assistente qualificado no processo civil – algumas considerações sobre o 
adquirente de direito litigioso e sua intervenção, p. 63). Ernane Fidélis dos Santos defende que devem ser 
anulados os atos do assistente à exceção dos probatórios em razão do princípio da comunhão da prova 
(Manual de direito processual civil, v. 1, p. 88). 
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Possui interesse para recorrer da decisão que defere a intervenção, logicamente, 

qualquer das partes originárias, ainda que não tenha oferecido oposição, pois é matéria de 

ordem pública459. 

De outro lado, contra decisão que indefere a intervenção, podem recorrer tanto o 

pretenso assistente como qualquer uma das partes. Isso porque a assistência, como já dito, 

adotando-se o entendimento de Ovídio Baptista, não se dá única e exclusivamente no 

interesse do assistente, mas também do assistido e da parte contrária, que podem ser 

beneficiados com a assistência460. 

 

5.8. MOMENTO DA INTERVENÇÃO 

Prevê o Código de Processo Civil que a assistência será admitida em todos os graus 

de jurisdição (art. 51 do CPC). Essa previsão, longe de ser uma obviedade, é de extrema 

importância para evitar interpretações restritivas da doutrina e da jurisprudência. Para 

confirmar essa afirmação, basta olhar para o exemplo italiano: na Itália, a assistência – lá 

chamada de intervenção adesiva – só pode ocorrer, de acordo com o art. 268 do Código de 

Processo Civil, até que as partes apresentem suas alegações finais461. 

Há divergência doutrinária quanto ao termo inicial da intervenção. Enquanto para 

alguns a assistência pode ocorrer desde a propositura da demanda462, outra parcela da 

doutrina reputa necessária a citação do réu antes que se possa dar a intervenção, em razão 

da menção que a lei faz a causa pendente (art. 50 CPC)463. 

                                                 
459 Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 171. 
460 Existe precedente no TJ/SP em sentido contrário. Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 
0251963-83.2011.8.26.0000, entendeu Fabio Tabosa que apenas à postulante da assistência caberia 
interposição de agravo contra decisão de indeferimento. Com a devida vênia, não é possível concordar com o 
entendimento, embora corroborado por parcela da doutrina (Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no 
processo civil brasileiro, p. 171 e Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 645), em razão de as 
partes originárias do processo poderem ostentar interesse na intervenção. 
461 Para conhecer a discussão existente na Itália a respeito do termo final para o ingresso do interveniente 
adesivo, ver “Il termine per l’intervento del terzo nel processo civile di primo grado: una questione irrisolta”. 
Rivista di diritto processuale civile, ano LXV, n. 6, Padova: CEDAM, nov./dez. 2010. 
462 Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 398. 
463 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 633, Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de 
terceiros, p. 188; Ernane Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, v. 1, p. 87; Nelson Nery 
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de processo civil comentado e legislação extravagante, p. 
268; Thereza Alvim, O direito processual de estar em juízo, p. 206-207. Ubiratan do Couto Maurício é 
bastante explícito ao defender referido posicionamento: “não deve ser confundida causa pendente com causa 
proposta” (Assistência simples no direito processual civil, p. 48). Acrescenta ainda que a intervenção só pode 
ocorrer depois de juntados aos autos os instrumentos citatórios, a não ser que o interveniente apresente 
declaração firmada pelo réu atestando que já foi citado (idem, p. 48-49). 
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A restrição que se pretende impor ao termo inicial da assistência carece de sentido 

na medida em que o processo está pendente desde a propositura da demanda. Não se pode 

perder de vista, ainda, que é possível a concessão de tutelas de urgência antes da citação do 

réu e até mesmo o julgamento de mérito sem que sequer haja determinação de citação do 

réu (art. 285-A do CPC). 

A respeito do termo final, de outro lado, não há dúvidas: pode dar-se a 

intervenção até o trânsito em julgado, o que inclui a possibilidade de assistência em grau 

de recurso – que não se confunde com o recurso do terceiro prejudicado – até mesmo 

perante o STJ e o STF. Em razão da inexistência de limitação temporal ao ingresso do 

assistente – que pode se dar até mesmo em grau recursal e nos tribunais superiores – existe 

regra expressa no Código afirmando que o assistente receberá o processo no estado em que 

se encontra, solução não contestada na doutrina. Trata-se de regra afinada com a 

efetividade do processo, pois evita retrocessos na marcha processual. Mas tal regra 

encontra tempero no art. 55 do CPC, já que o assistente pode se desvincular da justiça da 

decisão se demonstrar que “pelo estado em que recebera o processo, ou pelas declarações e 

atos do assistido, fora impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença” (art. 

55, I, CPC). 

Desde o advento da Lei n. 11.232/2005, a execução de alguns títulos executivos 

judiciais passou a ser feita em uma fase do mesmo procedimento já pendente. Isso, 

entretanto, não alterou a substância, tampouco a função, dos atos ali praticados. Por esse 

motivo, a admissibilidade ou não da assistência na execução será examinada no item 

seguinte, dedicado aos tipos de procedimento em que se admite a intervenção, já que as 

conclusões a que se chegar para o processo de execução serão aplicáveis in totum à fase 

executiva. 

Antes de passar ao próximo item, entretanto, é necessário verificar a possibilidade 

de que a assistência venha a ser pleiteada na fase de liquidação, tema que recebe pouca 

atenção da doutrina464. Ainda que referida fase possa ter lugar após o trânsito em julgado 

da sentença ou do acórdão que definiram o an debeatur, não se pode ignorar que a decisão 

ao seu final proferida integra a decisão anterior, somando a ela um novo capítulo definidor 

                                                 
464 Athos Gusmão Carneiro afirma ser possível que a assistência se dê na fase de liquidação, mas sem 
explicar os motivos (Intervenção de terceiros, p. 187). O autor, entretanto, menciona valoroso acórdão do 
STJ, em oportunidade que compôs a turma julgadora do recurso (4ª Turma, REsp n. 586-PR, rel. Min. Sálvio 
de Figueiredo Teixeira, j. 20.11.1990), no qual se entendeu que a assistência pode ter lugar na fase de 
liquidação pois se trata de “procedimento complementar do processo de conhecimento para tornar líquido o 
título judicial”. 
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do quantum debeatur e não é lícito impedir que o terceiro tenha chance de intervir nessa 

fase. A liquidação por cálculo não demanda propriamente uma fase, mas a liquidação por 

arbitramento e a liquidação por artigos envolvem procedimento complexo. Na primeira, há 

instrução probatória com a qual o assistente pode perfeitamente colaborar. Na segunda, há 

inclusive possibilidade de alegação e prova de fatos novos e por isso deve-se admitir a 

assistência com muito mais razão. 

 

5.9. TIPOS DE PROCEDIMENTO EM QUE A ASSISTÊNCIA É 

ADMITIDA 

Prevê o Código (art. 50, parágrafo único) não só ser admissível a assistência em 

“todos os graus da jurisdição” como também em “qualquer dos tipos de procedimento”. 

Assim, não há que se cogitar aprioristicamente de qualquer vedação à assistência nos ditos 

“procedimentos especiais”465. Aliás, um dos possíveis exemplos de assistência simples 

fornecidos pela doutrina, dá-se no processo de interdição que inegavelmente insere-se no 

rol dos “procedimentos especiais”. 

Há quem diga que nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária não deve 

haver possibilidade de assistência “porque não há litígio, mas sim atividade administrativa 

do juiz”466. Ocorre que nem todos os procedimentos previstos no Código como 

procedimentos especiais de jurisdição voluntária o são efetivamente. Assim, antes de fazer 

tão contundente afirmação, seria necessário identificar o núcleo do que seja efetivamente a 

jurisdição voluntária para só então verificar se a assistência realmente não seria possível 

naqueles casos467. 

Na disciplina relativa ao procedimento sumário, o legislador optou por vedar 

algumas modalidades de intervenção de terceiros, mas ressalvou expressamente a 

possibilidade do manejo da assistência (art. 280 do CPC). 

                                                 
465 De acordo com Hélio Tornaghi, “as razões de ordem prática e técnica, pelas quais a lei estabelece 
diferentes modelos de procedimento, não têm qualquer influência naquelas pelas quais é permitida a 
intervenção adesiva. E ainda nos casos em que a lei reputa conveniente um procedimento mais singelo e 
expedito, a simplificação não poderia ser conseguida com o sacrifício de legítimos interesses jurídicos, como 
é o que fundamenta a entrada do assistente no processo” (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 
225). 
466 Ernane Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, v. 1, p 87. 
467 Nesse sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil comentado 
e legislação extravagante, p. 269) e Ubiratan do Couto Maurício (Assistência simples no direito processual 
civil brasileiro, p. 81) endossam a proibição apenas como regra geral, mas admitem a assistência quando 
mesmo na jurisdição voluntária houver a possibilidade de a decisão atingir reflexamente o terceiro. 
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O fato de o art. 50, parágrafo único, do CPC estar localizado no livro relativo ao 

processo de conhecimento não é empecilho para a doutrina reconhecer a admissibilidade 

da assistência no processo cautelar468. No tocante à execução, entretanto, e agora também 

na fase executiva (após o advento da Lei n. 11.232/2005), doutrina e jurisprudência 

relutam em admitir a assistência469. Muitos doutrinadores costumam “excepcionar” a regra 

do não cabimento afirmando ser possível a assistência nos embargos à execução (ou na 

impugnação ao cumprimento de sentença) e nos embargos de terceiro. Entretanto, nesses 

casos o que se tem é uma ação – ou incidente, como quer que seja – de conhecimento. 

Ignora-se, de outro lado, que no bojo da própria execução possa haver objeção de não 

executividade470, o que poderia autorizar a assistência sem necessidade de que a execução 

seja embargada ou impugnada471. 

No tocante à legislação extraordinária, a assistência é expressamente vedada em 

algumas leis. Em outros casos, a ausência de previsão expressa de seu cabimento leva 

doutrina e jurisprudência majoritárias a concluírem pelo não cabimento, como ocorre no 

Mandado de Segurança. 

Como as hipóteses de intervenção de terceiros em geral costumam ser vistas como 

inimigas da celeridade472, o art. 10 da Lei n. 9.099/95, aplicável tanto aos Juizados 

                                                 
468 Ver, por todos, Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 187-188. 
469 Ver, nesse sentido, Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 642-643; Athos Gusmão 
Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 187; Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, 
p. 226; Humberto Theodoro Junior, Curso de direito processual civil, v. I, p. 166; Thereza Alvim, O direito 
processual de estar em juízo, p. 209. É esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “se a 
execução não tende à obtenção de sentença destinando-se apenas à relização de atos concretos para 
realização coativa do título, resulta inadmissível a assistência no processo executivo” (STJ, 6ª Turma, REsp 
n. 329.059-SP, rel. Min. Vicente Leal, j. 7.2.2002). Admitem, de outro lado, a assistência na execução, 
Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. II, p. 398; Celso Agrícola Barbi, 
Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 220; Ernane Fidélis dos Santos, Manual de direito 
processual civil, v. 1, p. 87 e Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Código de Processo Civil 
comentado e legislação extravagante, p. 269). 
470 Leonardo José Carneiro da Cunha noticia que os limites da objeção têm sido ampliados pela 
jurisprudência que a tem admitido não só nos casos em que verse matéria de ordem pública, mas também 
quando houver prova pré-constituída das alegações do executado (Intervenção anômala: a intervenção de 
terceiros pelas pessoas jurídicas de direito público prevista no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, 
p. 627). 
471 Além disso, Eduardo José Fonseca da Costa, partindo da premissa de que o parâmetro para admissão da 
assistência não deve ser a sentença, mas, sim, a tutela jurisdicional, admite amplamente a assistência na 
execução (Assistência nas execuções obrigacionais, p. 30 e ss). No mesmo sentido é o posicionamento de 
Antonio Adonias Aguiar Bastos, A intervenção do fiador como assistente na execução civil com base no art. 
834 do CC, p. 94. 
472 Interessante a observação de Heitor Vitor Mendonça Sica no sentido de que “mesmo fora do campo de 
incidência das normas proibindo intervenções de terceiros – como no procedimento sumário (art. 280 do 
CPC), no procedimento do Juizados Especiais Cíveis estaduais (art. 10 da Lei 9.099/1995) e em demandas 
que envolvam relação de consumo (arts. 88 e 101, II, do CDC) – o STJ tem, frequentemente, negado ao réu o 
direito de provocar tais modalidades interventivas (chamamento ao processo e denunciação da lide) quando 
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Especiais Cíveis Estaduais quanto aos Federais (art. 1º da Lei n. 10.259/2001), prevê que 

não será admitida nenhuma intervenção de terceiros, tampouco a assistência. 

Primeiramente, a vedação é de duvidosa coerência na medida em que o litisconsórcio é 

admitido, mas não a assistência litisconsorcial. Mas mesmo no tocante à assistência 

simples, essa pode ser a única maneira de o terceiro tutelar efetivamente seus direitos nos 

casos em que possa ter sua esfera de direitos realmente atingida pelos efeitos da sentença. 

Coloca-se em dúvida, assim, a constitucionalidade desse dispositivo. 

Outro motivo, entretanto, é o que leva à impossibilidade de assistência no âmbito 

dos procedimentos das ações constitucionais (Lei n. 9868/99, arts. 7º e 18, e Regimento 

Interno do STF, art. 169, §2º473). Nesses casos, está-se diante de processos objetivos474 e 

realmente não há interesse para admitir ingresso de assistente simples. De outro lado, 

impossível negar o ingresso ulterior de eventuais colegitimados, mas o STF vem, 

injustificadamente, tratando esses casos como se fosse ingresso de amicus curiae, em razão 

do veto presidencial que houve ao dispositivo que permitia a intervenção de 

colegitimados475.  

Há polêmica também quanto à possibilidade de assistência no procedimento do 

mandado de segurança, que se arrasta desde a vigência da lei anterior, de 1951. Isso porque 

a lei silenciava a respeito, fazendo remissão apenas às regras do litisconsórcio. Embora se 

acredite que o silêncio não possa levar a interpretação restritiva de direitos, prevaleceu na 

                                                                                                                                                    
houver risco de comprometimento da celeridade processual” (Notas críticas ao sistema de pluralidade de 
partes no processo civil brasileiro, p. 29). 
473 Curioso mencionar que o dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal antecede, no 
tempo, a lei que disciplinou o procedimento das ações constitucionais e entedia-se que a norma regimental 
era lei especial em relação ao art. 50, parágrafo único, do CPC, pois teria sido recebida com força e eficácia 
de lei pela Constituição Federal de 1988 (STF, 2ª Turma, AgRg em ADI n. 575-8/PI, rel. Min. Celso de 
Mello, j. 9.12.1992). Mas mesmo antes de surgir esse entendimento fundado na vedação regimental à 
assistência, o STF entendia incabível a intervenção em razão da inexistência de direito subjetivo à prestação 
jurisdicional para obter a interpretação abstrata da lei (STF, Pleno, Representação n. 1.155-DF, rel. Min. 
Pedro Soares Muñoz, j. 13.10.1983). 
474 Ver, nesse sentido, Arruda Alvim, Manual de processo civil, p. 644, nota 58 e Athos Gusmão Carneiro, 
Intervenção de terceiros, p. 205. Dirley da Cunha Junior, entretanto, ressalta que na ADPF incidental ou 
concreta, que tem natureza predominantemente subjetiva, é possível haver assistência (A intervenção de 
terceiros no processo de controle abstrato de constitucionalidade – a intervenção do particular, do co-
legitimado e do amicus curiae na ADIN, ADC e ADPF, p. 153). 
475 Nesse sentido, confira-se a crítica de Dirley da Cunha Junior: “Tal constatação não pode ser afastada, à 
evidência, pelo veto presidencial aposto aos §§ 1º dos arts. 7º e 18 da Lei 9.868/99, que permitiam a 
manifestação escrita dos co-legitimados, respectivamente, sobre o objeto da ADIn e da ADC, inclusive para 
juntarem documentos e apresentarem memoriais. As razões do veto não resistem a uma superficial análise. 
Com efeito, a intervenção do co-legitimado nem compromete a marcha célere do processo nem se confunde 
com a figura do amicus curiae” (idem, p. 154-155). 
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jurisprudência, com saudáveis exceções476, entendimento segundo o qual não seria possível 

a intervenção477. A nova lei do mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009) também 

silencia a respeito da possibilidade ou não de intervenção de assistente; entretanto, em 

razão de dispositivo que permite à autoridade coatora manejar recurso do terceiro 

prejudicado (art. 14, §2º, da Lei n. 12.016/2009), entende Arruda Alvim que houve reforço 

ao cabimento da assistência478. 

Na doutrina, diferentemente do que se passa na jurisprudência, prevalece desde a lei 

anterior, entendimento segundo o qual é possível a assistência no mandado de 

segurança479. Com efeito, na medida em que o Código de Processo Civil tem aplicação 

subsidiária ao procedimento do mandado de segurança e não há vedação expressa ao 

cabimento da assistência, não é sustentável defender a impossibilidade apriorística de se 

manejar essa hipótese de intervenção. Athos Gusmão Carneiro lembra, inclusive, que a 

primeira lei regulamentadora do mandado de segurança (Lei n. 191/36) admitia 

expressamente a assistência e deixa claro que a intervenção em vez de prejudicar a 

desejável rapidez de sua tramitação, amplia a eficácia do instrumento480. Vale observar, 

por fim, que desde o advento da tutela antecipada parece não haver razão plausível para se 

sustentar a necessidade do mandado de segurança no ordenamento ou ao menos sua 

“especialidade”. 

 

5.10. PODERES DO ASSISTENTE NO PROCESSO 

De acordo com a unanimidade da doutrina brasileira, o assistente não propõe 

qualquer demanda ao intervir no processo, limitando-se, portanto, a sustentar as razões de 

                                                 
476 No julgamento do já mencionado Recurso Especial n. 616.485 (rel. Min. Eliana Calmon, j. 11.4.2006), 
entendeu a 2ª Turma do STJ que “a assistência, simples ou litisconsorcial, tem cabimento em qualquer 
procedimento ou grau de jurisdição, inexistindo óbice a que se admita o ingresso do assistente em mandado 
de segurança, ainda que depois de transcorrido o prazo decadencial do writ”. 
477 Cf., nesse sentido, STF, 2ª Turma, RE n. 111.778-8, rel. Min. Célio Borja, j. 8.9.1987; STJ, 6ª Turma, 
REsp n. 38.867, rel. Min. Adhemar Ferreira Maciel, j. 28.2.1996; STF, 2ª Turma, MS n. 23.073-4, rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 25.11.1999; STF, 2ª Turma, MS n. 24.414, rel. Min. Cezar Peluso, j. 4.9.2003; STJ, 1ª 
Turma, REsp n. 617.258, rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.11.2006. 
478 Manual de direito processual civil, p. 644. 
479 Ver, por todos, Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 194. 
480 Idem, ibidem. 
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uma das partes. Nas precisas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, “a intervenção do 

terceiro na condição de assistente é de absoluta irrelevância para o objeto do processo”481.  

Ainda que se tenha proposto a ideia de considerar que o assistente propõe sim uma 

demanda, as considerações que serão feitas neste item servem também para aqueles que 

acreditam que não há qualquer demanda do assistente, já que, de todo modo, trata-se de 

sujeito com legitimação extraordinária para defender em nome próprio direito alheio. 

Embora o Código de Processo Civil diga que o assistente simples terá os mesmos 

poderes e os mesmos ônus que a parte principal, a expressão “parte principal” exerce 

grande influência psicológica na doutrina e quando não se afirma expressamente que a 

equiparação é apenas aparente482, verifica-se que a doutrina estabelece uma série de 

limitações à atuação do assistente e chega a cometer alguns exageros. Como os litigantes 

originários são considerados partes principais, a atuação do assistente é tida como 

necessariamente subordinada483, o que muitas vezes retira qualquer possibilidade de a 

assistência ser efetiva. 

Fala-se com frequência que a atuação do assistente é complementar à do assistido484 

e, mais do que isso, que o assistente não pode contradizer o assistido485. Athos Gusmão 

Carneiro, ao exemplificar essa impossibilidade de contradição, afirma que o assistente só 

pode requerer provas se o assistido não tiver requerido julgamento antecipado e não pode 

requerer provas que o assistido considerou desnecessárias486. Isso parece não se justificar 

diante do fato de que o juiz é o destinatário das provas e não são as partes que devem 

determinar se deve ocorrer ou não o julgamento antecipado. Além disso, ganha cada vez 

                                                 
481 Coisa julgada, assistência e eficácia da intervenção, p. 358. Ainda nesse mesmo sentido, o autor afirma 
que “o mérito a ser julgado, em caso de assistência, tem os mesmos contornos do que seria sem ela” 
(Instituições de direito processual civil, v. II, p. 397). 
482 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 639. Em sentido análogo, Ubiratan do Couto 
Maurício afirma que o art. 52 do CPC não pode ser interpretado literalmente e defende sua subordinação com 
base e interpretação conjugada dos arts. 52 e 53 do CPC (Assistência simples no processo civil brasileiro, p. 
35). 
483 Nesse sentido, ver, por todos, Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 633. Discordam desse 
posicionamento Moacyr Lobo da Costa (Assistência (processo civil brasileiro), p. 164) e Waldemar Mariz de 
Oliveira Jr. (Assistência, oposição e nomeação à autoria, p. 68-69). 
484 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 198. 
485 Ver, por todos, Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 175-181. Em 
sentido contrário, Ovídio Baptista tem posicionamento bastante lúcido: “tal subordinação radical do 
assistente, pelo menos na perspectiva do direito brasileiro, que ampliou os poderes e encargos do 
interveniente adesivo, parece que não deve ser tão severa. Pelo menos seria necessário que se fizesse aqui a 
distinção básica entre as duas espécies de assistência adesiva simples, conforme haja ou não ação regressiva 
do assistido contra o interveniente, pois a limitação na iniciativa do assistente, quanto à formação do 
convencimento do julgador, não poderá, em certos casos, impedir a efetiva e eficiente fisvalização probatória 
que, afinal, tenha dado causa à própria assistência” (Curso de processo civil, v. 1, p. 266). 
486 Intervenção de terceiros, p. 198. 
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mais terreno a tese dos poderes instrutórios do juiz, que pode determinar a produção de 

provas mesmo que as partes não as tiverem requerido487. 

No tocante às provas, ainda, Ernane Fidélis dos Santos, sob o pretexto de que “a 

presença do assistente não aumenta os poderes processuais do assistido”488, afirma que “o 

o número de testemunhas do assistente e do assistido nunca podem passar de dez (art. 407, 

parágrafo único)”489. E Arruda Alvim chega a submeter a indicação das testemunhas pelo 

assistente simples à concordância do assistido490. Ocorre que o assistente exerce poderes 

processuais próprios; a vitória do assistido é meramente instrumental à tutela que busca 

para si. Muito mais correto, portanto, considerar que esse número de testemunhas deve ser 

considerado em separado para cada litigante491. Ademais, se o assistente indica 

testemunhas, ainda que o assistido venha a recusá-las, poderá o próprio juiz determinar sua 

oitiva. 

Ainda tratando da prova testemunhal, é de se questionar se pode o assistente depor 

como testemunha. Há previsão expressa nesse sentido no Código português e entende 

admissível que o assistente deponha como testemunha a doutrina alemã. A resposta que se 

impõe no ordenamento brasileiro, entretanto, é negativa. O art. 405, §3º, IV do CPC indica 

que é suspeito, e, portanto, impossibilitado de depor492, aquele que tiver interesse no litígio. 

E a existência de referido interesse é pressuposto da própria assistência. 

Infelizmente, em um ponto no qual a doutrina havia alcançado certo consenso 

favorável à atuação do assistente, recentemente a jurisprudência retrocedeu: trata-se da 

possibilidade de o assistente recorrer diante da omissão do assistido em fazê-lo. Nega-se, 

na doutrina, essa possibilidade apenas quando houver renúncia expressa, pelo assistido, ao 

direito de recorrer493. E a jurisprudência acompanhava esse entendimento. Entretanto, 

recentemente houve alteração de orientação jurisprudencial e passou-se a entender que tão 

somente a omissão do assistido impede o recurso do assistente494. Isso pode ser imputado 

muito mais a uma injustificada jurisprudência defensiva que vem se formando nos 

tribunais do que a qualquer convicção sobre o assunto. Mesmo se fosse aceita a premissa 
                                                 
487 Nesse sentido, cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Poderes instrutórios do juiz, 4ª ed. São Paulo: Ed. 
RT, 2009. 
488 Manual de direito processual civil, v. 1, p. 82. 
489 Idem, ibidem. 
490 Manual de direito processual civil, p. 639. 
491 Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira, O novo processo civil brasileiro, p. 64. 
492 A não ser, a teor do §4º do mesmo dispositivo, que seja estritamente necessário, quando o depoimento 
será tomado independentemente de compromisso e deverá o juiz atribuir-lhe o valor que possa merecer. 
493 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 198. 
494 Ver, nesse sentido, STJ, 2ª Turma, REsp n. 535.937/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 26.09.2006. 
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de que o assistente não poderia contrariar atos do assistido, tal conclusão não se 

justificaria, já que a omissão em recorrer não revela expressão de vontade do assistido495. 

Entretanto, é bom esclarecer que a impossibilidade de o assistente recorrer quando 

a isso renunciar o assistido não decorre da necessidade de o assistente observar a vontade 

do assistido e não contradizê-la na prática de todos os atos processuais. O ato de recorrer – 

e consequentemente o de renunciar – é expressão do princípio dispositivo; além disso, a 

renúncia ao direito de recorrer, pelo assistido, implica trânsito em julgado da decisão e a 

assistência, por motivos óbvios – e também por expressa dicção legal – não pode dar-se 

após o trânsito em julgado. 

De maneira geral, o assistente pode praticar todos os atos processuais que desejar, 

especialmente deduzir alegações e produzir provas. As limitações que sofre em seu poder 

de atuação decorrem apenas do fato de ser um legitimado extraordinário. E todo legitimado 

extraordinário – inclusive o substituto processual quando atua sozinho no processo496 – 

sofre limitações em suas atividades em razão do fato de não ser titular da situação jurídica 

de direito material497. As únicas limitações, aliás, que a lei estabelece à atividade do 

assistido decorrem disso e o art. 53 do CPC, onde constam, seria até mesmo desnecessário 

no ordenamento498. Não há, por exemplo, disposição análoga no Código quando prevê a 

possibilidade de substituição processual. 

Quando a doutrina fala, para reforçar as limitações que se impõe ao assistente, que 

ele não pode, por exemplo, propor ação declaratória incidental, realizar denunciação da 

                                                 
495 Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira parecem ter equacionado bem a questão ao afirmar 
que quando o assistido expressar vontade de não recorrer, não poderá recorrer o assistente; entretanto, 
omissão do assistido não pode impedir o recurso do assistente (Teoria dos fatos jurídicos processuais, p. 48-
49). Isso porque “a não interposição do recurso é um simples ato-fato jurídico – para cuja prática a vontade, 
juridicamente falando, é irrelevante” (idem, p. 49), o que torna possível concluir que “a perda do prazo 
recursal não constitui exteriorização de vontade quanto à aceitação da decisão” (idem, ibidem). 
496 Não se pode deixar de considerar, nesse sentido, que “embora sendo parte, o substituto processual sofre 
limitações ou restrições em suas atividades” (Waldemar Mariz de Oliveira Junior, Substituição processual, p. 
164). 
497 Francesco Paolo Luiso afirma, tratando do interveniente adesivo, que “egli non ha pieni poteri: gli 
mancano tutti i poteri processuali che si ricollegano alla titolarità della situazione controversa, o meglio che 
postulano un potere di disposizione che il terzo non ha” (Diritto processuale civile, v. I, p. 318, grifou-se). 
Augusto Chizzini também parte da premissa de que o interveniente adesivo é um legitimado extraordinário 
(L’intervento adesivo, v. II, p. 931) e conclui que “bem può mancare di questi poteri dispositivi chi è titolare 
dell’azione e senza che ques’ultima debba assumeri i connotati di un qualcosa di dependente (o diversamente 
limitato). In tale direzione l’analisi (in dottrina meglio approfondita) della sostituzione processuale si 
presenta senza dubbio come assai significativa” (idem, p. 932, nota 277). 
498 Na Espanha, Juan Montero Aroca observa, elogiando a solução legislativa, que “la norma (...) ha igualado 
los poderes procesales de todos los intervinientes, lo que está suponiendo que, mantiéndose las diferencias 
materiales, porque las mismas se derivan de la relación jurídica material, han desaparecido las diferencias 
procesales” (De la legitimación en el proceso civil, p. 267). 
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lide etc.499, isso tudo decorre do fato de não ser titular do direito material e, 

consequentemente, da ausência de legitimação para propor essas ações. A legitimação 

conferida pela lei ao assistente é exclusiva para atuar naquele processo gerado por aquela 

específica demanda proposta pelo assistido ou em face dele. 

No âmbito do processo, entretanto, não se pode recusar amplos poderes de atuação 

ao assistente. Tenha-se em mente que em alguns casos a única forma de tutela de que o 

terceiro pode se valer é a assistência; e mesmo nos outros casos, uma vez intervindo, o 

terceiro se sujeita à eficácia da intervenção (art. 55 CPC). Mesmo a lei prevendo 

excludentes a essa vinculação em alguns casos, não se pode desperdiçar a intervenção com 

base nisso, tampouco se pode perder de vista que não é correto utilizar a exceção para 

justificar o conteúdo da regra e que para se valer das exceções, o assistente deverá fazer 

prova de que sofreu limitações indevidas em sua atuação, o que nem sempre será fácil. 

Questão polêmica, por fim, é a de saber se o assistente pode desistir da 

intervenção. Ovídio Baptista responde afirmativamente e afirma que isso pode dar-se 

independentemente do consentimento das partes500. Não parece, entretanto, que a solução 

deva ser endossada. Cássio Scarpinella Bueno alerta para o fato de que “o reconhecimento 

de um tal comportamento seria autorizar, por vias transversas, que o assistente pudesse, 

quando menos, evitar sua vinculação à justiça da decisão consoante pudesse vislumbrar o 

desfecho da causa”501. 

 

5.10.1. REVELIA DO ASSISTIDO E GESTÃO DE NEGÓCIOS 

De acordo com o Código de Processo Civil (art. 52, parágrafo único, CPC), sendo 

revel o assistido, o assistente é considerado seu “gestor de negócios”. Não é minimamente 

recomendável trazer para o âmbito do processo uma figura típica de direito privado que é a 

gestão de negócios. Além disso, como se verá, a regra se revela inócua. 

                                                 
499 Ver, por todos, Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 225 e Athos Gusmão Carneiro, 
Intervenção de terceiros, p. 210. 
500 Curso de direito processual civil, v. 1, p. 265. Na Ley de Enjuiciamento Civil espanhola há até mesmo 
previsão expressa para a possibilidade de desistência 
501 Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 174. 
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Primeiramente, é de se observar que a regra aplica-se apenas aos casos de revelia. 

Quando o réu é citado por edital e não comparece, prevê o Código a nomeação de curador 

especial para contestar a demanda e não há que se falar em revelia502. 

A revelia ocorre quando o réu, pessoalmente citado, deixa de apresentar resposta. 

Coisa distinta são os efeitos da revelia, que podem ou não se verificar, havendo ou não 

assistência503. Em um caso onde a ausência de resposta provocaria a normal incidência dos 

efeitos da revelia, a atuação do assistente, de acordo com a doutrina majoritária, só vai 

afastá-la se tiver havido contestação em tempo hábil504. Melhor seria, portanto, que a lei 

dispusesse que havendo resposta tempestiva do assistente, esta seria apta a afastar os 

efeitos de eventual revelia do assistido. 

Alguns autores equiparam a gestão de negócios à substituição processual505. 

Embora a gestão de negócios, no campo material, possa levar o gestor de negócios a ser 

substituto processual506, não parece que a equiparação do assistente do revel a um gestor de 

negócios possa ser entendida como substituição processual. O fato de o assistido ser revel é 

o bastante para afastar essa conclusão. O revel é revel porque está no processo. 

Ademais, a revelia do assistido em nada altera a atuação que o assistente poderia ter 

no processo se ele lá estivesse507. Como visto, na presença do assistido, o assistente tem 

amplos poderes de atuação no âmbito do processo e esses poderes permanecerão 

exatamente os mesmos nos casos em que o assistido seja revel. Não parece ser lícito 

concluir que o assistente terá, por exemplo, poder de reconvir quando for “gestor de 

negócios”508; tampouco é necessário afirmar que o assistente deve atuar segundo a vontade 

                                                 
502 Ver, nesse sentido, Ernane Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, p. 83 e Thereza Alvim, 
O direito processual de estar em juízo, p. 222. 
503 Por isso parece equivocado o entendimento de Athos Gusmão Carneiro segundo o qual a contestação em 
tempo hábil do assistente impede a revelia e seus efeitos (Intervenção de terceiros, p. 199). 
504 Cf. nesse sentido, Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 639. 
505 Cf., nesse sentido, Daniel Francisco Mitidiero, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 304; Ernane 
Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, v. 1, p. 83; Leonardo Greco, Instituições de direito 
processual civil, v. I, p. 501 e Vicente Greco Filho, Direito processual civil, v. 1, p. 132. O Código de 
Processo Civil português adotou a solução em sede legislativa e prevê expressamente que o assistente é 
substituto processual do assistente revel (art. 338). 
506 Confira-se, nesse sentido, o posicionamento de Waldemar Mariz de Oliveira Junior: “Parece-nos 
irretorquível ter o gestor de negócios legitimação para agir em juízo, em defesa dos negócios que administra. 
E essa legitimidade decorre, sem dúvida, da própria lei civil, que lhe permite gerir negócios alheios. Se está 
autorizado a evitar o perecimento de tais negócios, claro é que, sendo útil ou imprescindível, poderá o gestor 
ingressar em Juízo para defendê-los” (Substituição processual, p. 157). 
507 Em sentido contrário, Thereza Alvim acredita que nos casos de revelia do assistido, o assistente tem 
“maior liberdade de atuação no processo” (O direito processual de estar em juízo, p. 221). 
508 Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, v. 2, p. 56-57. 
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presumível do assistido quando for “gestor de negócios”509. Primeiramente, mesmo que o 

assistido seja revel, o assistente não se torna substituto processual deste para propositura de 

quaisquer ações, mesmo que incidentais. Ademais, o assistente intervém no processo 

justamente para auxiliar o assistido, o que dispensa quaisquer considerações a respeito de 

uma possível vontade presumível deste. 

 

5.11. EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO: A VINCULAÇÃO DO 

ASSISTENTE À JUSTIÇA DA DECISÃO 

Como já visto, não há motivos para a subsistência da assistência litisconsorcial no 

direito brasileiro. E mesmo para aqueles que acreditam na utilidade do instituto, não há que 

se cogitar da aplicação do art. 55 do CPC ao “assistente litisconsorcial”. Sendo titular do 

direito material e intervindo no processo, não há outra solução possível a não ser estender-

lhe os efeitos da sentença e a coisa julgada. Muitos doutrinadores, aliás, como já visto, 

procedem a essa extensão ainda que o terceiro não venha a participar do processo. 

O que não parece ter sentido é estender ao “assistente litisconsorcial” que 

intervém, além da coisa julgada, a justiça da decisão510, pois sendo alcançado pela coisa 

julgada, automaticamente é alcançado também por sua eficácia preclusiva, sendo de todo 

inútil aplicar-lhe o art. 55 do CPC. 

Firmada a posição de que o art. 55 do CPC aplica-se somente ao assistente 

simples, cujo adjetivo seria até dispensável, é necessário desvendar o que significa a 

“justiça da decisão” que o assistente fica impossibilitado de discutir em demandas futuras. 

Trata-se de mais um instituto importado do direito alemão (§ 68 da ZPO) onde foi previsto 

para evitar que a parte assistida vencida no processo, ao mover demanda ao assistente, 

ficasse sujeita a fundamentos inconciliáveis com o julgamento que recebeu511. 

Podem ser identificadas, na doutrina brasileira, três correntes: (i) a que identifica a 

justiça da decisão com a motivação (fundamentos de fato e de direito) da sentença512;  (ii) a 

                                                 
509 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 198-199. 
510 Ver, nesse sentido, Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 628. 
511 Othmar Jauernig, Direito processual civil, p. 424. 
512 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 213; Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no 
processo civil brasileiro, p. 185-187 e 191-194; Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de Processo 
Civil, p. 230; Eduardo Talamini, Partes, terceiros e coisa julgada, p. 228; Fredie Didier Jr., Curso de direito 
processual civil, v. 1, p. 360-361; Hélio Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p, 234; 
José Roberto dos Santos Bedaque, CPC interpretado, p. 163; Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de 
direito processual civil, v. 2, p. 57; Moacyr Lobo da Costa, p. 197; Ovídio Baptista, Curso de processo civil, 
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que identifica a justiça da decisão com as questões de fato efetivamente decididas513 e (iii) 

a que identifica a justiça da decisão com a eficácia preclusiva da coisa julgada514. 

A última corrente é sustentada apenas por Cândido Rangel Dinamarco e tem sido 

alvo de críticas da doutrina, especialmente porque se considera impossível estender a 

determinado sujeito a eficácia preclusiva da coisa julgada sem que ele esteja vinculado à 

própria coisa julgada, já que a primeira é instrumento da segunda515. 

As outras duas correntes se fundam em uma consideração muito bem traduzida 

por Eduardo Talamini: “se a imutabilidade se restringisse ao objeto do decisum, não 

haveria nenhuma concreta e útil vinculação do assistente”516. Há casos, realmente, em que 

o interesse que o assistente tem no processo está justamente na fundamentação da sentença, 

mas parece haver uma maneira de melhor equacionar a questão da eficácia da intervenção. 

Recentemente, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes defendeu, com correção, ser 

“muito delicada a conciliação da interpretação proposta pela doutrina com a regra de que 

os motivos da sentença não ficam abrangidos pela coisa julgada”517. Assim, entendeu que 

“a estabilização da decisão decorrente da vinculação do assistente à justiça da decisão deve 

ficar restrita ao dispositivo”518. Ainda que o autor chegue a essa conclusão com base na 

premissa de que o assistente tem poderes de atuação restritos e por isso não faria sentido 

vincular aos motivos da decisão a parte que teve menores possibilidades de participação 

em sua formação519, a conclusão a que se chega aqui é idêntica. 

                                                                                                                                                    
v. 1, p. 267 e Thereza Alvim, O direito processual de estar em juízo, p. 214. Isolada e bastante curiosa é a 
posição de Gelson Amaro de Souza, para quem equiparar a justiça da decisão à motivação da sentença é 
solução “ilógica, anti-sistemática e irreal”, pois a justiça da decisão seria sinônimo de juridicidade da decisão, 
ou seja, sinônimo de forma e aspectos procedimentais da sentença (A assistência e a coisa julgada, p. 56). 
513 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 628; Edson Prata, Processo de conhecimento, v. I, p. 
177; Ernane Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, v. 1, p. 85; João Francisco Naves da 
Fonseca, Assistência e coisa julgada, p. 374. 
514 Cândido Rangel Dinamarco, Intervenção de terceiros, p. 37-39. O autor recentemente teve oportunidade 
de reafirmar sua posição: Coisa julgada, assistência e eficácia da intervenção, p. 360-361. 
515 Cf., nesse sentido, Daniel Francisco Mitidiero, Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, p. 317; 
João Francisco Naves da Fonseca, Assistência e coisa julgada, p. 372 e José Roberto dos Santos Bedaque, 
Da assistência, p. 163. 
516 Partes, terceiros e coisa julgada, p. 228. No mesmo sentido, Celso Agrícola Barbi afirma que o art. 55 do 
CPC utiliza-se da mesma técnica da coisa julgada – a imutabilidade – e que “a eficácia da assistência visa à 
economia processual, ao aproveitamento da atividade probatória desenvolvida na causa, e da apreciação que 
o juiz fez desses elementos” (Comentários ao Código de Processo Civil, p. 230). 
517 Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada, p. 30. 
518 Idem, ibidem. 
519 Destaque-se que recentemente Leonardo Greco chegou à conclusão de que “o entendimento segundo o 
qual o artigo 55 do Código de Processo Civil se aplica à assistência simples não é mais compatível com as 
garantias fundamentais do processo moderno, tais como a do contraditório e a da ampla defesa. Se o 
assistente simples não é parte, se o objeto litigioso não é seu direito, se ele tem a sua atuação limitada pela do 
próprio assistido, do qual é um mero auxiliar, ele não pode ficar impedido de rediscutir a justiça da decisão, 
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Ao intervir no processo, o assistente o faz porque tem interesse na vitória de uma 

das partes. Assim, o dispositivo da decisão proferida passa a valer também para ele. Essa 

conclusão só é reforçada ao se entender que o assistente propõe uma demanda com sua 

intervenção. Considerando, entretanto, que a intervenção do assistente pode ser tardia ou 

pode ser – indevidamente, como já se salientou – obstaculizada pelo assistido, os incisos 

do art. 55 “conferem à eficácia preclusiva da justiça da decisão um alcance mais limitado 

se comparado com a eficácia preclusiva da coisa julgada”520. 

Em Portugal, fala-se em vinculação do assistente ao caso julgado. A interpretação 

que a doutrina dá ao dispositivo, entretanto, assemelha muito a solução do direito 

português à do direito brasileiro. Isso porque entende a doutrina portuguesa que o 

assistente não pode contestar futuramente os fatos e o direito estabelecidos na sentença521. 

Na Itália, de outro lado, o interveniente adesivo fica vinculado à própria coisa 

julgada522. Como se viu, é a solução que deve prevalecer. Ressalte-se que o Anteprojeto de 

Novo Código de Processo Civil elaborado pela Comissão de Juristas tentou alterar a 

redação do art. 55 do CPC, para dizer que o assistente não mais poderia discutir a decisão, 

mas mantendo as excludentes dos incisos523. Contudo, a novidade foi rejeitada. 

 

5.11.1. EXCLUDENTES À VINCULAÇÃO DO ASSISTENTE 

Não há grandes polêmicas na doutrina a respeito das excludentes que os incisos do 

art. 55 do CPC preveem em relação à vinculação do assistente à eficácia da intervenção. 

Assim, o assistente poderá discutir a justiça da decisão em processo futuro se demonstrar e 

provar que “pelo estado em que recebera o processo, ou pelas declarações e atos do 

assistido, fora impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença” (inciso I) ou 

                                                                                                                                                    
seja do ponto de vista fático ou jurídico, na causa em que estiver em jogo o seu próprio direito. Caso 
contrário, ele seria prejudicado na defesa do seu direito em razão da decisão proferida num processo em que 
não foi parte, em que ele interveio somente para colaborar” (Instituições de processo civil, v. I, p. 503). 
520 Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada, p. 30. 
521 Cf. José Alberto dos Reis, Código de processo civil anotado, v. I, p. 478 e Salvador da Costa, Os 
incidentes da instância, p. 173. 
522 Augusto Chizzini, L’intervento adesivo, v. II, p. 921. O autor, inclusive, utiliza a premissa de que o 
interveniente adesivo fica vinculado à coisa julgada para defender que a ele sejam concedidos reais poderes 
de atuação no processo. 
523 Já houve até proposta de solução mais radical no direito brasileiro. De acordo com Vicente Greco Filho, 
quando ainda não havia sido aprovado o projeto do Código de Processo Civil de 1973, Ayuck Amar defendeu 
a vinculação total do assistente à coisa julgada, nos IV Colóquios de Direito Processual de Piracicaba, em 
1971 (Da intervenção de terceiros, p. 57). 
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que “desconhecia a existência de alegações ou de provas, de que o assistido, por dolo ou 

culpa, não se valeu” (inciso II)524. 

Tratando-se a assistência de intervenção voluntária que pode ocorrer a qualquer 

tempo no processo, tais incisos são de fundamental importância para resguardar os direitos 

do assistente. Ocorre que, como visto, não deve prevalecer a ideia segundo a qual a atuação 

do assistente é subordinada a justificar tais excludentes525. A sobrevivência das 

excludentes, assim, se interpretados corretamente os poderes do assistente no processo, 

deve fundar-se tão só no fato de ter ocorrido intervenção tardia (inciso I) ou no fato de ter 

havido dolo ou culpa do assistido (inciso II). 

 

                                                 
524 “O dispositivo não esclarece qual o tipo de culpa capaz de legitimar a pretensão do assistente, ao contrário 
do seu modelo alemão, que se refere à negligência grave” (Celso Agrícola Barbi, Comentários ao Código de 
Processo Civil, p. 232). 
525 Para Vicente Greco Filho, as excludentes justificam-se com base na participação secundária e acessória do 
assistente simples e caso não existissem inutilizariam o instituto, já que “ninguém mais ingressaria como 
assistente, porque não iria correr o risco de, habilitando-se no processo, ficar vinculado a uma transigência 
leviana, a uma confissão dolosa, ao desinteresse ou, até, à simulação do assistido” (Direito processual civil, 
v. 1, p. 133). 
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6. ASSISTÊNCIA NO PROJETO DE NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 

Vale ressaltar que nem mesmo o Projeto de Novo Código de Processo Civil, até o 

momento, aproveitou a nova chance legislativa para as necessárias correções e limita-se a 

repetir in totum a disciplina da assistência do Código vigente. 

Quando iniciados os trabalhos da Comissão de Juristas nomeada pelo Senado 

Federal para elaboração do Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil, foram 

publicadas algumas diretrizes para serem debatidas em audiências públicas que se 

realizaram em todo o país. Uma dessas diretrizes dizia que haveria “exclusão das figuras 

da oposição, da nomeação à autoria e do chamamento ao processo, mantendo-se a 

denunciação à lide, com espectro mais amplo, e a assistência em suas duas modalidades”. 

O Anteprojeto, que, após ser apresentado ao Senado Federal, deu origem ao 

Projeto 166/2009 manteve, de fato, a assistência em suas duas modalidades, com pequenas 

modificações que serão adiante analisadas. Os artigos que disciplinam as duas figuras de 

assistência foram transportados para o capítulo relativo às intervenções de terceiros, como 

queria a doutrina desde a promulgação do Código de Processo Civil de 1939. A assistência, 

no Projeto, está disciplinada no livro relativo ao processo de conhecimento (Livro II), no 

título relativo ao procedimento comum (Título I) e no mesmo capítulo que disciplina todas 

as demais intervenções de terceiros (Capítulo V). 

Não é difícil perceber que a localização ainda não é a mais ideal. O próprio 

Projeto dispõe, repetindo disciplina do Código de Processo Civil vigente (artigo 50, 

parágrafo único), que “a assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em 

todos os graus da jurisdição” (artigo 321, parágrafo único), o que permite concluir que 

seria mais adequada sua disciplina no Livro I, que disciplina a parte geral, e não no Livro 

II, que disciplina o processo de conhecimento. 

É possível afirmar, assim, que o Projeto mantém a “tendência imperialística”526 do 

Código de Processo Civil vigente com relação ao processo de conhecimento. Embora o 

aspecto topológico não seja o mais importante e não tenha o poder de alterar a natureza das 

coisas, é desejável que a lei alcance o maior grau de correção possível.  

                                                 
526 Barbosa Moreira foi muito feliz ao utilizar a expressão para ilustrar que o Livro dedicado ao processo de 
conhecimento, no Código vigente, estaria a “anexar matérias que não lhe pertencem com exclusividade” (Os 
Códigos de Processo Civil de 1973 e de 1939: contrastes e confrontos, p. 50). 
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Houve alteração da expressão “o terceiro, que tiver interesse jurídico” para “o 

terceiro juridicamente interessado” no caput do atual artigo 50 (artigo 321 do Código 

projetado e artigo 308 do substitutivo apresentado pelo Senador Valter Pereira), o que, à 

evidência, não provoca qualquer alteração na legitimidade do terceiro a intervir no 

processo, tratando-se de mero preciosismo linguístico. 

Foram feitas, ainda, meras correções de redação no caput do artigo 51 do Código 

vigente (artigo 322 do Código projetado e artigo 309 do substitutivo). O Projeto incluiu, 

entretanto, no parágrafo único, dispositivo esclarecendo ser agravável a decisão sobre o 

pedido de intervenção, o que se coaduna com o retorno ao conceito topológico de sentença. 

Ademais, o substitutivo, em alteração que merece ser aplaudida, inseriu previsão de que o 

pedido de assistência só será deferido na ausência de impugnação pelas partes se não for o 

caso de rejeição liminar do pedido pelo juiz. 

A redação dos artigos 52 e 53 do Código vigente (artigos 323 e 324 do Código 

projetado e 310 e 311 do substitutivo) foi integralmente mantida. 

O Projeto (artigo 325) promoveu, ainda, alteração na redação do artigo 54, a qual 

foi acatada pelo substitutivo (artigo 312), no sentido de alterar a expressão “toda vez que a 

sentença houver de influir” para “toda vez que a sentença influir”. Embora seja, 

aparentemente, mera correção redacional, parece que o texto vigente é que apresenta 

redação mais correta. Isso porque enquanto o processo está pendente, a influência da 

sentença, que ainda será proferida, na relação jurídica entre o assistente e o adversário do 

assistido é uma mera hipótese. A expressão “toda vez que a sentença influir” dá a ideia de 

que a sentença já foi proferida e podem se levantar vozes na doutrina a defender que o 

Projeto de Novo Código de Processo Civil só admite a assistência litisconsorcial em 

eventual fase recursal. Por mais que o raciocínio pareça – e de fato é – absurdo, não se 

pode descartar o risco de ser utilizado na prática, mormente em tempos em que cada vez 

ganha mais campo a jurisprudência defensiva dos tribunais brasileiros. 

Por fim, o Projeto pretendeu ainda, em seu artigo 326, alterar a expressão “discutir 

a justiça da decisão”, presente no caput do artigo 55 do Código vigente, para “questionar a 

decisão”. O substitutivo do Senado (artigo 313) recuou e restabeleceu a redação do artigo 

55. 

Embora o Projeto ainda esteja em tramitação no Congresso Nacional, até agora, 

mesmo após amplo debate na comunidade jurídica, não foram identificadas alterações 
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substanciais na disciplina da assistência, o que significa a perda de uma oportunidade de 

melhor regular o instituto. O Instituto Brasileiro de Direito Processual apresentou à 

Câmara dos Deputados um substitutivo do Projeto que também em nada altera a disciplina 

da assistência. Os problemas a serem resolvidos, caso o Projeto venha a ser aprovado do 

modo como está, permanecerão, portanto, os mesmos. 
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7. ASSISTÊNCIA NOS PROCESSOS COLETIVOS 

Como já adiantado, o exame da assistência nos processos coletivos merece um 

item separado em razão das peculiaridades dessa espécie de processo527. 

Antes de prosseguir, é necessário observar que, no tocante à assistência528, no 

polo passivo tudo se passa como no processo individual529. Assim, só merecerá exame 

neste item as hipóteses de intervenção no polo ativo, onde será necessário diferenciar 

várias situações, motivo pelo qual o tópico será subdivido a fim de melhor examinar todas 

as possíveis hipóteses de intervenção. O presente item será, portanto, subdividido em 

outros três. O primeiro dirá respeito à ação popular ao passo que os outros dois às ações 

coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos, de um lado, e sobre direitos 

difusos e coletivos, de outro. 

 

7.1. AÇÃO POPULAR 

O art. 6º, §5º, da Lei n. 4.717/65 prevê que “é facultado a qualquer cidadão 

habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor popular”. Não há assim maiores 

problemas em admitir a intervenção. As grandes questões são saber se só os cidadãos 

podem intervir e, ainda, o que diferencia a intervenção do cidadão como litisconsorte ou 

como assistente. 

A primeira questão deve ser respondida pela negativa. Assim, na ação popular 

podem intervir não apenas o cidadão como também o Ministério Público e as associações 
                                                 
527 Vale transcrever aqui a precisa lição de Ricardo de Barros Leonel: “A intervenção de terceiros no 
processo coletivo ganha cores distintas do que tradicionalmente ocorre no processo coletivo. A tutela coletiva 
tem como grandes motes a prescindibilidade da presença em juízo de todos os interessados e a possibilidade 
da extensão dos efeitos do julgado a quem não foi ‘parte’ em sentido formal, com a finalidade última de 
obter-se a pacificação social com economia processual, evitando-se a todo custo o conflito prático e teórico 
de julgados” (Manual do processo coletivo, p. 246).  
528 Prevalece entendimento restritito quanto ao cabimento das intervenções de terceiros em demandas 
coletivas. Buscou-se, inclusive, positivar esse entendimento no rejeitado Projeto de Nova Lei da Ação Civil 
Pública (PL n. 5.139/2009), onde se previu que “é vedada a intervenção de terceiros nas ações coletivas, 
ressalvada a possibilidade de qualquer legitimado coletivo habilitar-se como assistente litisconsorcial em 
qualquer dos pólos da demanda” (art. 7º, caput). Não se pode deixar de mencionar, entretanto, que o 
chamamento ao processo seria benéfico, ampliando as possibilidades de reparação do dano eventualmente 
reconhecido, a não ser que isso pudesse provocar litisconsórcio multitudinário (nesse sentido, Ricardo de 
Barros Leonel, Manual do processo coletivo, p. 250-251). 
529 Cf. Fredie Didier Jr. e Hermes Zanetti Jr., Curso de direito processual civil, v. 4, p. 249 e Ricardo de 
Barros Leonel, Manual do processo coletivo, p. 253. Nesse mesmo sentido, Clayton Maranhão e Eduardo 
Cambi defendem a possibilidade de intervenção, como assistente litisconsorcial, daqueles solidariamente 
obrigados pela reparação do dano ao meio-ambiente que não figurem no processo como demandados (Partes 
e terceiros na ação civil pública por dano ambiental, p. 117-118 e 122). A jurisprudência também não 
encontra dificuldades em admitir a intervenção de assistente simples no polo passivo. Nesse sentido, TJSP, 7ª 
Câmara Cível, AI n. 283.953-4/9-00, rel. Arthur Del Guércio, j. 16.6.2004. 
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civis quando o direito puder ser tutelado também por meio de ação civil pública530. Como 

se sabe, é possível haver coincidência entre o objeto da ação popular e o objeto da ação 

civil pública e a doutrina admite em casos de conexão ou continência a reunião de 

processos para instrução e julgamento conjuntos531. 

A segunda questão é mais complicada. A lei dá ideia de alternatividade e permite 

ao mesmo sujeito ocupar posições diferentes no processo. Existiria alguma razão 

substancial para isso ou trata-se de atecnia da lei? 

O cidadão, como se sabe, é o legitimado à propositura da ação civil pública. Assim, 

não se pode hesitar em classificar essa situação como hipótese de litisconsórcio ativo 

unitário facultativo532. Alguns afirmam, entretanto, que, a formação desse litisconsórcio 

ulterior dá-se pela via da assistência litisconsorcial. Se essa conclusão não vale para o 

processo individual, o mesmo se diga para o processo coletivo. Aqui, ainda, a lei fala 

expressamente em habilitação como litisconsorte. A atuação do cidadão que se 

litisconsorciar ulteriormente variará a depender do estágio do processo em que intervenha, 

respeitadas as regras de estabilização da demanda. 

Só será necessário atentar para um aspecto importante. Uma vez facultada a todos 

os cidadãos a possibilidade de intervir, isso poderá dar origem a um litisconsórcio 

multitudinário que pode dificultar o desenvolvimento do processo. O juiz deverá controlar 

isso no caso concreto. 

Outra questão interessante no tocante à ação popular – e que tem aplicação também 

no âmbito das ações de improbidade administrativa – é a que diz respeito à possibilidade 

de a pessoa jurídica mudar de polo durante o curso do processo (art. 6º, §3º, Lei n. 4717/65 

e art. 17, §3º da Lei n. 8429/92). Trata-se de hipótese tão atípica, e que leva em conta o 

interesse público em jogo, que é impossível reconduzi-la a alguma das hipóteses clássicas 

de intervenção de terceiros, até porque a pessoa jurídica de direito público será citada e 

assim, de todo modo, não intervirá. 

 

 

 

                                                 
530 Nesse sentido, Fredie Didier Jr., Assistência, recurso de terceiro e denunciação da lide em causas 
coletivas, 421-423. 
531 Em razão dos limites do presente trabalho, o tema não comporta maiores digressões, mas não é possível 
aceitar posicionamento contrário sob pena de haver até mesmo conflito prático de julgados. 
532 Ver, por todos, Cândido Rangel Dinamarco, Litisconsórico, p. 228-229. 
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7.2. AÇÕES COLETIVAS 

Algumas considerações a respeito das ações coletivas são comuns tanto àquelas 

destinadas à defesa de direitos individuais homogêneos como àquelas que visam à defesa 

de direitos difusos e coletivos. 

Nesse sentido, o art. 5º, §2º da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública)533 prevê 

que “fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste 

artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes”. Diante disso, é inegável a 

possibilidade da intervenção litisconsorcial e nada justifica que se afirme tratar-se de 

assistência litisconsorcial, por exemplo, confusão que a doutrina costuma fazer ao tratar do 

processo individual à mingua de disposição legal que autorize expressamente o 

litisconsórcio ulterior534. 

Observa Susana Henriques da Costa que a admissibilidade do litisconsórcio nas 

ações civis públicas não encontra limites temporais, já que a intervenção de colegitimados, 

em hipóteses de litisconsórcio facultativo unitário não implica por si só alteração no objeto 

do processo. Apenas a maior ou menor amplitude dos poderes de atuação do colegitimado 

interveniente dependerá da fase processual em que a intervenção se der535. 

Hugo Nigro Mazzili e Marcelo Abelha Rodrigues, nesse mesmo sentido, afirmam 

poder haver até mesmo alteração ou ampliação do objeto pelo colegitimado interveniente, 

respeitados os limites dos arts. 264 e 294 do CPC536. Fredie Didier Jr., flexibilizando seu 

entendimento segundo o qual não é possível que um terceiro intervenha e faça pedido, sob 

pena de violação da garantia do juiz natural, admite também que o interveniente possa 

aditar a inicial, mas apenas para elaborar pedido conexo, pois só assim estaria preservada a 

garantia supramencionada diante da regra segundo a qual os feitos seriam reunidos para 

julgamento simultâneo caso o pedido fosse feito em outro processo537. No tocante à 

                                                 
533 O art. 3º, § 5º da Lei n. 7.853/89, que integra o microssistema das ações coletivas, contém dispositivo 
análogo. 
534 Fredie Didier Jr. entende que a ocorrência de litisconsórcio ulterior só pode dar-se pela via da assistência 
litisconsorcial pois aí o interveniente não fará nenhum pedido e estará preservada a garantia do juiz natural 
(Assistência, recurso de terceiro e denunciação da lide em causas coletivas, p. 417 e 425). Também afirmam 
tratar-se de assistência litisconsorcial Antonio Gidi, Coisa julgada e litispendência, p. 55-56 e Fernando da 
Fonseca Gajardoni e Luiz Manoel Gomes Junior, Ações coletivas e intervenção de terceiros,  p. 243. Nelson 
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 
p. 273. 
535 A representatividade adequada e litisconsórcio – o Projeto de Lei n. 5.139/2009, p. 637. 
536 Cf. Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 256 e Marcelo Abelha Rodrigues, 
Ação civil pública e meio ambiente, p. 71. 
537 Assistência, recurso de terceiro e denunciação da lide em causas coletivas, p. 426. 
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alteração de pedido, a iniciativa, segundo ele, deve contar com a concordância do 

colegitimado que propôs originariamente a demanda; caso isso não ocorra, a proposta de 

alteração pode ser recebida como novo pedido, caso seja conexo ou incompatível com o 

originário. Justifica-se a admissão de pedido incompatível, com a formação de um 

litisconsórcio alternativo ativo ulterior, segundo o autor, para evitar decisões 

contraditórias538. 

Não há razão para entender a intervenção do colegitimado como se assistência 

litisconsorcial fosse, especialmente quando a lei não fala de assistência. Se no processo 

individual a confusão é justificável e favorecida pelo Código de Processo Civil, o mesmo 

não se passa nos processos coletivos. Prevendo a lei expressamente essa possibilidade de 

intervenção litisconsorcial ulterior, devem ser admitidos, respeitados os limites dos arts. 

264 e 294 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente, novos pedidos, 

conexos ou não, pelo interveniente. A alteração do pedido originário, entretanto, deve ser 

afastada, a não ser que conte com a adesão do autor da demanda. O fato de o interveniente 

só poder inovar na demanda dentro de certos limites não significa que esse é o limite 

temporal da própria intervenção. Poderá valer-se da intervenção litisconsorcial a qualquer 

tempo, mesmo após a estabilização da demanda, mas sem fazer pedido algum, apenas 

aderindo àquele feito pelo autor originário. Por isso, não se justifica o entendimento de 

Ricardo de Barros Leonel, para quem seria possível a intervenção, pela via da assistência 

simples, de colegitimado quando tivesse interesse “em simplesmente acompanhar a 

demanda coletiva já proposta”539. Não se cogita, quer no processo individual, quer no 

processo coletivo, de assistência simples de colegitimado540. 

Além da previsão genérica de possibilidade de intervenção de colegitimados, há 

diferenças, inclusive legislativas, quanto a outras hipóteses de intervenção nas subespécies 

de ações coletivas, conforme se trate de (a) ação coletiva para defesa de direitos 

individuais homogêneos ou de (b) ação coletiva para defesa de interesses difusos e 

coletivos. 

                                                 
538 Idem, p. 427-428. 
539 Manual do processo coletivo, p. 254. 
540 Além disso, é de se acolher a crítica de Fernando da Fonseca Gajardoni e Luiz Manoel Gomes Junior: 
“Discordamos, data venia, do entendimento de Ricardo de Barros Leonel, no sentido de que o ente 
colegitimado poderia ‘escolher’ o tipo de assistência que iria exercer – simples ou litisconsorcial – já que a 
espécie de atuação decorre da natureza da relação jurídica e não da vontade do assistente” (Ações coletivas e 
intervenções de terceiros, p. 244). 
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7.2.1 AÇÕES COLETIVAS PARA A DEFESA DE DIREITOS 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

A princípio, de acordo com o modo – criticável – como a doutrina enuncia a 

fórmula do interesse jurídico autorizador da assistência simples, sequer seria possível 

cogitar dessa figura no processo coletivo, já que não haveria efeito prejudicial a ser 

evitado541. Mas a lei prevê uma hipótese de intervenção que merece ser examinada, pois a 

doutrina diverge sobre sua qualificação, mencionando não raras vezes tratar-se de 

assistência mesmo a lei falando expressamente em litisconsórcio542. 

Prevê o art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, no capítulo destinado às 

ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos: “Proposta a ação, será 

publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo 

como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social 

por parte dos órgãos de defesa do consumidor”. Trata-se da única hipótese de intervenção 

individual em ações coletivas expressamente prevista em lei543. 

Ada Pellegrini Grinover, em comentários à lei, afirma tratar-se de hipótese de 

litisconsórcio unitário, pois “a lide será necessariamente decidida de modo uniforme com 

relação a todos, no que diz respeito ao dever de indenizar”544. Acrescenta não ser possível 

                                                 
541 Nesse sentido, Antônio Gidi afirma que a admissão de intervenção como assistente representaria negativa 
da própria razão de ser das ações coletivas (Coisa julgada e litispendência em ações coletivas, p. 54-55). Em 
sentido análogo, confira-se lição de Fredie Didier Jr.: “Não pode o particular intervir como assistente nas 
causas coletivas. Esta intervenção, que só poderia ser aceita na qualidade de assistência simples, além de 
problemas de ordem prática, não se justifica pela absoluta ausência de interesse, pois o resultado do processo 
jamais poderia prejudicar-lhe: a coisa julgada coletiva (Assistência, recurso de terceiro e denunciação da lide 
em causas coletivas, p. 415-416). 
542 Mais uma vez de acordo com Ricardo de Barros Leonel, tem-se que “o legislador fez menção somente à 
possibilidade de litisconsórcio, nada dizendo a respeito da assistência na Lei da Ação Civil Pública ou no 
CDC. Mas pode-se aventar o cabimento de ambas no polo (sic) ativo e passivo da demanda, por parte de 
colegitimados ou de indivíduos isoladamente. O legislador disse menos do que pretendeu” (idem, p. 253). De 
outro lado, não se pode ignorar que a Lei da Ação Popular prevê expressamente a assistência no polo ativo da 
demanda e referido autor defende que o dispositivo seja aplicado por analogia às demais demandas coletivas 
(idem, p. 253). 
543 Nesse sentido, Elton Venturi, Sobre a intervenção individual nas ações coletivas, p. 250. No Código 
Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América há previsão de intervenção de indivíduos, e 
expressamente na qualidade de assistente, também apenas nos casos de direitos individuais homogêneos. A 
previsão, do modo como feita, carece de razoabilidade, por dois motivos bem identificados por Elton 
Venturi: (i) no mesmo Código Modelo, atribui-se legitimação originária aos integrantes do grupo, categoria 
ou classe para a defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos e (ii) permite-se ao “assistente” 
inovar objetivamente na demanda instaurada (Sobre a intervenção individual nas ações coletivas, p. 271-
272). 
544 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 902. Também 
acreditam tratar-se de litisconsórcio, embora sem qualificá-lo de unitário, Clayton Maranhão e Eduardo 
Cambi, Partes e terceiros na ação civil pública por dano ambiental, p. 122 e Elton Venturi, para quem 
considerar o interveniente como litisconsorte é mais adequado ao espítio da tutela coletiva e por ser o único 
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ao litisconsorte ampliar o objeto do processo de modo a incluir pretensões relativas a seus 

direitos pessoais, anotando que alguns autores, em razão disso, preferem qualificar a 

intervenção como assistência545. 

É o caso de Arruda Alvim, para quem a hipótese é de assistência litisconsorcial, já 

que o litisconsórcio exige similitude de situações jurídicas inclusive no plano da 

legitimidade, o que não ocorreria na hipótese do art. 94 do CDC por não ser o indivíduo 

legitimado à propositura da demanda coletiva. Militaria ainda em favor dessa conclusão o 

fato de que a lei não prevê prazo para a intervenção546. 

Além dessa verdadeira capitis deminutio que a doutrina impõe ao indivíduo 

interveniente, ainda há quem critique a iniciativa do legislador sob dois argumentos: o 

mecanismo poderia levar a um litisconsórcio multitudinário e a previsão é desnecessária, 

por ausência de interesse, em face do regime atribuído à eficácia da sentença e à coisa 

julgada e, assim, não haveria qualquer prejuízo se essa hipótese de intervenção fosse 

extinta do ordenamento547. 

Elton Venturi busca rechaçar – o que chama de “falsa premissa” – a ideia de que o 

indivíduo não teria interesse em intervir, pois seria beneficiado pela sentença de 

procedência e, em caso de improcedência, seria ainda mantida incólume sua possibilidade 

de propor demanda individual548. Além de ressaltar a vantagem da intervenção dos 

indivíduos no sentido de “prestar auxílio significativo à entidade autora na tarefa de 

                                                                                                                                                    
meio de justificar o regime da coisa julgada previsto no art. 103 do CDC (Sobre a intervenção individual nas 
ações coletivas, p. 254). 
545 Idem, p. 902. Elton Venturi identifica “certa resistência da doutrina quanto a se aceitar uma intervenção 
litisconsorcial propriamente dita, fundamentalmente por dois motivos: o fato de que vítimas e sucessoras 
individualmente consideradas, não sendo dotadas de legitimação ativa ad causam para a propositura 
originária de ações coletivas, não poderiam ser qualificadas como ‘litisconsortes’ das entidades autoras 
arroladas com exclusividade pelo art. 5º da Lei 7.347 e art. 82 da Lei 8.078/90, e a conhecida resistência à 
aceitação da formação de litisconsórcio ulterior” (Sobre a intervenção individual nas ações coletivas, p. 251). 
546 Manual de direito processual civil, p. 623. Também afirma tratar-se de assistência litisconsorcial Fredie 
Didier Jr. (Assistência, recurso de terceiro e denunciação da lide, p. 420), mas não é possível esquecer que 
para o autor a assistência litisconsorcial é sinônimo de intervenção litisconsorcial voluntária. 
547 Nesse sentido, Antônio Gidi, Litspendência e coisa julgada nas ações coletivas, p. 56 e Fredie Didier Jr., 
Assistência, recurso de terceiro e denunciação da lide, p. 421. Tratando sobre o art. 94 do CDC, Joaquim 
Felipe Spadoni afirma que a intervenção nele prevista é “desnecessária e inconveniente, sendo, até mesmo, 
contraproducente, tanto para a atividade judicial, quanto para o próprio interessado” (Assistência coletiva 
simples: a intervenção dos substituídos nas ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos, 
p. 501). Entretanto, como a lei prevê a intervenção, propõe-se o autor a estudá-la chegando à conclusão de 
que não diz respeito a nenhum dos institutos previstos no Código de Processo Civil, mas se trata de uma nova 
figura, a que denomina “assistência coletiva simples” (idem, p. 506 e 510), limitando os poderes do 
assistente, nesse caso, a prestar mero auxílio ao autor (idem, p. 508) e de outro lado não o vinculando ao 
julgamento de improcedência (idem, p. 513). 
548 Elton Venturi, Sobre a intervenção individual nas ações coletivas, p. 257. 
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demonstrar e comprovar os fundamentos da responsabilização civil da parte ré”549, 

argumenta que eventual improcedência da demanda coletiva, embora mantida a 

possibilidade de propor demanda individual, “acarreta-lhe o risco da formação de 

jurisprudência contrária, que, embora não vinculante, constituirá, quando menos 

‘politicamente’, mais um óbice a ser superado, sobretudo quando as eventuais ações 

individuais propostas pelos interessados tramitem perante o mesmo órgão judicial”550. 

Acrescenta, por fim, que em alguns casos a participação do indivíduo é meio de 

garantir o aproveitamento do título executivo em razão de corrente jurisprudencial que 

restringe o benefício da ação coletiva julgada procedente beneficie apenas substituídos 

qualificados na inicial e domiciliados no domicílio do território do órgão prolator da 

decisão551. 

Os argumentos no sentido de existir interesse do indivíduo em intervir são 

irrefutáveis e existindo autorização legal para a intervenção dos indivíduos, sequer é 

possível colocar em dúvida sua possibilidade. Sem dúvidas, o ingresso do indivíduo dará 

origem a um litisconsórcio sui generis, mas nem por isso trata-se de assistência552. 

Também aqui há o risco do litisconsórcio multitudinário, que deverá ser controlado no caso 

concreto pelo juiz553. 

Elton Venturi propõe que a lei regule expressamente a possibilidade de intervenção 

litisconsorcial de indivíduos em ações coletivas, bastando que demonstrem sua qualidade 

de eleitor, no caso de interesses difusos, sua inserção no âmbito do grupo, no caso de 

interesses coletivos e sua condição de vítima ou sucessora da vítima no caso de interesses 

individuais homogêneos. Nesses casos, o interveniente ficará vinculado à coisa julgada 

tanto em caso de procedência como no caso de improcedência da demanda. Entretanto, 

deixa o processualista nas mãos do juiz a verificação da oportunidade da intervenção, que 

poderá ser recusada quando puder prejudicar a efetividade da prestação jurisdicional ou o 

direito de defesa do réu. Por fim, sugere um mecanismo para evitar intervenções 

manifestamente inoportunas ou imotivadas: sanções pecuniárias, que teriam o réu como 

destinatário554. 

                                                 
549 Idem, p. 258. 
550 Idem, p. 260. 
551 Idem, p. 261. 
552 Para Ricardo de Barros Leonel, publicado o edital, eventuais colegitimados poderiam intervir como 
litisconsortes, ao passo que indivíduos interessados interviriam na qualidade de assistentes (Manual do 
processo coletivo, p. 257-258). 
553 Idem, p. 258. 
554 Idem, p. 272-273. 
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7.2.2. AÇÕES COLETIVAS PARA A DEFESA DE DIREITOS 

DIFUSOS E COLETIVOS 

Não há aqui, diversamente do que se passa com as ações coletivas para a defesa de 

direitos individuais homogêneos, previsão específica de intervenção dos indivíduos. 

Entretanto, Elton Venturi defende a possibilidade de intervenção dos indivíduos, também 

na qualidade de litisconsortes, em ações propostas para a tutela de direitos coletivos e 

difusos, pois não há qualquer vedação legal nesse sentido555. Além disso, argumenta que o 

indivíduo é legitimado a propor ação popular e ainda que o art. 103, §3º do CDC prevê que 

a procedência da demanda beneficia também a vítima e seus sucessores, a exemplo do que 

estabelece o art. 95 para as ações que versem sobre direitos individuais homogêneos556. 

Quando houver coincidência de objeto entre ação popular e ação coletiva para 

defesa de direitos difusos e coletivos, parece ser realmente impossível negar a intervenção, 

na qualidade de litisconsorte, do cidadão557. De resto, não parece recomendável admitir, 

sem previsão legal, a intervenção de indivíduos, como litisconsortes, em ações coletivas 

para tutela de direitos difusos e coletivos. 

 

                                                 
555 Idem, p. 264 e 269. O autor refuta expressamente que a intervenção possa se dar na qualidade de 
assistente simples (idem, p. 270). 
556 Idem, p. 267-268. 
557 Nesse sentido, Ricardo de Barros Leonel, Manual do processo coletivo, p. 256. 
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8. SÍNTESE CONCLUSIVA 

A história da assistência é longa e conturbada.  

Não se nega que o direito romano do período da cognitio extra ordinem tenha 

conhecido hipóteses de intervenção do terceiro para auxiliar uma das partes, visando com 

isso à sua vitória, mas isso se dava não por uma consciência de conexão entre diversas 

situações jurídicas e sim como meio de evitar dolo ou conluio das partes que pudessem 

prejudicar direitos do terceiro. Delineou-se melhor a disciplina da assistência, portanto, 

apenas no direito intermédio, quando se desenvolveu a ideia de legitimação para intervir e 

ganhou força a denominação intervenção adesiva. 

As Ordenações do reino, bastante inspiradas no direito romano, escaparam ao 

movimento dos glosadores. O instituto não só voltou a ser tratado como assistência como 

sob sua vigência a interpretação que prevaleceu era de que tal intervenção ainda tinha 

como objetivo evitar o dolo ou o conluio entre as partes.  

Foi também sob a vigência das Ordenações Filipinas que surgiu o nefasto conceito 

de Mello Freire segundo o qual o assistente era aquele que defendia, no processo, o seu 

direito juntamente com o autor o réu. Evidentemente aí se confundia a assistência com o 

litisconsórcio, como bem observou Manoel Aureliano de Gusmão em comentário ao 

Regulamento 737, que positivou a equivocada definição de Mello Freire. 

Enquanto o Regulamento 737 teve sua aplicação restrita às causas comerciais e as 

causas cíveis ainda eram regidas pelas Ordenações Filipinas, sobreveio a Consolidação 

Ribas, em 1871, trazendo para a assistência disciplina muito semelhante à do 

Regulamento. 

Apenas em 1890 as causas cíveis e comerciais passaram a ser disciplinadas, de 

maneira unificada, pelo Regulamento 737. 

Em 1894, quando ainda estava vigente o Regulamento 737, a Lei n. 221, 

organizadora da Justiça Federal, introduziu no ordenamento brasileiro a figura da 

assistência litisconsorcial. Tal intervenção, entretanto, era limitada aos casos em que se 

discutia a anulação de atos da Administração. 

Sobrevieram, então, os Códigos de Processo Civil estaduais. Muitos repetiram a 

disciplina do Regulamento 737; outros, na esteira do Código de Processo Civil do Estado 

da Bahia, que disciplinou tanto a assistência simples como a litisconsorcial, 
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declaradamente inspirado na ZPO alemã, permitiam o ingresso do assistente quando 

tivesse interesse na vitória de uma das partes. Nem todos, entretanto, disciplinaram a 

assistência litisconsorcial. 

Merece destaque ainda o Código de Processo Civil do Estado do Paraná que 

previu a intervenção litisconsorcial de maneira genérica e não mais limitadas apenas às 

ações em que se visava à anulação de atos da Administração. 

Na época em que foram promulgados os Códigos estaduais, ainda permaneceu 

vigente o Regulamento 737 enquanto esses não fossem promulgados. Essa vigência 

perdurou até 1940, quando foi promulgado o Código de Processo Civil de 1939, nos 

Estados que não tiveram Códigos próprios. 

O Código de Processo Civil de 1939 não foi feliz ao disciplinar a assistência e 

também não previu a intervenção litisconsorcial, a não ser a específica hipótese da 

intervenção do terceiro nas ações em que fosse autora ou ré a herança. No entanto, a 

despeito da ausência de previsão legal da intervenção litisconsorcial no Código revogado, 

doutrina e jurisprudência admitiram-na. 

Em relação à assistência, em um único artigo, confuso e mal redigido, o Código 

revogado esgotou sua disciplina. Prevaleceu na jurisprudência – embora a doutrina 

majoritária pensasse o contrário – que estavam disciplinadas no Código tanto a assistência 

simples como a litisconsorcial. 

Nasceu com o Código de Processo Civil de 1939 um equívoco que talvez só seja 

corrigido com a aprovação do Projeto de Novo Código de Processo Civil, pois perpetuado 

no Código vigente: a disciplina da assistência ao lado do litisconsórcio e fora do capítulo 

que disciplina as demais intervenções de terceiro. 

Esse, entretanto, não é o maior dos males que circundam a assistência. 

O legislador brasileiro parece não ter escolhido o melhor sistema estrangeiro para 

importar quando voltou seus olhos para o direito alemão, trazendo para o ordenamento 

brasileiro duas modalidades de assistência, a simples e a litisconsorcial. Com isso colocou-

se na contramão da generalidade dos ordenamentos estrangeiros, que preveem a assistência 

simples e a intervenção litisconsorcial voluntária. 

Procurou-se, aqui, ao examinar o tratamento dado ao instituto no direito vigente, 

revisitar alguns dogmas e oferecer uma proposta interpretativa diferente. Assim, viu-se que 
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a assistência simples nem sempre visa a evitar prejuízos que possam advir para o assistente 

em decorrência da prolação da sentença no processo em que pode intervir. Isso só pode 

ocorrer nos casos em que existe vínculo de prejudicialidade-dependência permanente entre 

a situação jurídica do pretenso assistente e o objeto do processo. Nos demais casos, sua 

intervenção visa apenas a evitar um precedente desfavorável, que pode ou não influir no 

julgamento de um segundo processo onde ele figurará como autor ou réu. 

Em relação à assistência litisconsorcial, parece não se justificar a existência do 

instituto no direito brasileiro, a despeito de existir previsão legal nesse sentido. Embora 

seja recomendável que haja disciplina expressa da intervenção litisconsorcial e de seus 

limites, é possível defender sua admissibilidade mesmo no ordenamento jurídico vigente, 

mediante interpretação teleológica. 

Por fim, a disciplina da assistência simples – que na verdade é a única modalidade 

de assistência – está a merecer alguns reparos. O assistente deve ser considerado 

verdadeira parte no processo, com amplos poderes de atuação, limitados apenas pelo fato 

de se tratar de um legitimado extraordinário. Propôs-se a ideia de se considerar, tal como 

se passa na Itália, que o assistente, ao intervir, propõe verdadeira demanda. Entretanto, 

ainda que não se pense assim, os resultados não variam, nem mesmo em relação à 

interpretação do art. 55 do CPC, que vincula o assistente ao resultado do processo, tal 

como se passa na coisa julgada, prevendo, apenas, algumas exceções à eficácia preclusiva 

da justiça da decisão. 

O Projeto de Novo Código de Processo Civil não mostra qualquer disposição para 

alterar a disciplina da assistência. Foram feitas algumas mudanças secundárias, mantendo-

se o núcleo do instituto e seu regime jurídico. 

Por fim, foi possível constatar que no processo coletivo não existe propriamente 

alguma hipótese de intervenção assistencial no polo coletivo do processo. Há, contudo, 

previsão para o ingresso de colegitimados – o que deve se dar pela via da intervenção 

litisconsorcial e não da “assistência litisconsorcial” – e ainda permissão de ingresso dos 

indivíduos nos casos de ações para defesa de direitos individuais homogêneos, o que 

também não se dá pela via da assistência – simples ou litisconsorcial. É uma hipótese 

peculiar de intervenção que dá origem a um litisconsórcio sui generis em razão das 

peculiaridades do processo coletivo. 
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