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→ Intervenção de ente de envergadura federal em processo que
tramita na Justiça Estadual e o deslocamento à Justiça Federal
(art. 45, NCPC).

Súmula nº 150, STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas”.

Súmula nº 224, STJ: “Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o
Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os
autos e não suscitar conflito”. (positivação no art. 45, § 3º, NCPC)

Súmula nº 254, STJ: “A decisão do Juízo Federal que exclui da relação
processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual”.



INTERVENÇÃO ANÔMALA

“Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou
rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas
públicas federais.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas
cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica,
intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para
esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e
memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer,
hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão
consideradas partes”. (Lei nº 9.469/1997)



“1. Conquanto seja tolerável a intervenção anódina da União
plasmada no art. 5º da Lei nº 9.469/97, tal circunstância não tem o
condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, o que só
ocorre no caso de demonstração de legítimo interesse jurídico na
causa, nos termos dos arts. 50 e 54 do CPC/73. 2. A interpretação é
consentânea com toda a sistemática processual, uma vez que, além de não
haver previsão legislativa de deslocamento de competência mediante a
simples intervenção ‘anômala’ da União, tal providência privilegia a fixação
do processo no seu foro natural, preservando-se a especial motivação da
intervenção, qual seja, ‘esclarecer questões de fato e de direito, podendo
juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria’” (STJ
– REsp 1.097.759/BA, 4ª Turma, j. 21/05/2009).



CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 13 ed.,
totalmente reformulada. Rio de Janeiro: Forense, 2016, sobre o art. 5º, §
único, Lei nº 9.469/1997, ensina que “à evidência, o interveniente, nessa
hipótese, não detém poderes para apresentar contestação ou qualquer
outro tipo de resposta, nem dispõe de todos os ônus e faculdades que
são conferidos às partes no processo” (p. 149), mas que “caso, todavia,
seja proferida alguma decisão que contrarie algum interesse seu, ainda
que econômico e reflexo, a Fazenda Pública poderá interpor o recurso
cabível na espécie, ocasião em que passa a poder exercer todos os
poderes de quem interpõe um recurso, sendo-lhe conferida a
possibilidade de atuar no tribunal e, até mesmo, apresentar sustentação
oral” (p. 150).



INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (arts. 119/138, NCPC)

1) Caráter VOLUNTÁRIO: decorre de ato de vontade do terceiro.

- Assistência (arts. 119/124, NCPC)

- Recurso de terceiro prejudicado (art. 996, caput e § único, NCPC)

- Intervenção do amicus curiae (art. 138, NCPC)

2) Caráter PROVOCADO: decorre de ato de vontade de uma das partes.

- Denunciação da lide (arts. 125/129, NCPC)

- Chamamento ao processo (arts. 130/132, NCPC)

- Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133/137, NCPC)

- Intervenção do amicus curiae (art. 138, NCPC)



POSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE 

PELO ESTADO DE SEU AGENTE (?)

- Denunciação da lide (arts. 125/129, NCPC): ação de regresso antecipada.

- Direito de regresso do Estado em face do servidor público. Choque entre
responsabilidades (objetiva e subjetiva). Elemento novo introduzido no
processo como prejuízo à eficiência jurisdicional.

“Art. 37 (..) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.” (CRFB)



Súmula nº 50, TJ-RJ, j. 14/03/2003: “Em ação de indenização ajuizada em face
de pessoa jurídica de Direito Público, não se admite a denunciação da lide ao seu
agente ou a terceiro (art. 37, § 6º, CRFB/88)”.

Justificativa: “A responsabilidade do Estado e dos prestadores de serviços públicos é
objetiva, enquanto que a do funcionário é subjetiva, de sorte que a denunciação, se
admitida, importará na introdução de novo thema decidendum na causa, o que a
jurisprudência do Egrégio STJ não vem admitindo, sem se falar no indiscutível prejuízo
que a denunciação trará ao autor. Se não bastasse, a denunciação acarreta para a
Administração Pública uma situação processual contraditória, pois, se para excluir a
sua responsabilidade na ação principal terá que provar que o dano não foi causado
pelo seu servidor, para ser vitorioso na denunciação terá que provar a culpa desse
mesmo servidor. Daí resulta que a defesa da Administração na ação de indenização é
incompatível com a tese que terá que sustentar e provar na denunciação da lide ao
seu funcionário. A toda evidência, se provar a culpa do seu servidor estará
reconhecendo o pedido do autor. Logo, a denunciação tem por finalidade específica
retardar a solução da demanda”.



“(..) 6. A obrigatoriedade da denunciação da lide deve ser mitigada em ações
indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da
responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º - CF). O incidente quase sempre
milita na contramão da celeridade processual, em detrimento do agente
vitimado. Isso, todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em
direito de regresso, a tempo e modo.” (STJ – REsp 1.501.216/SC, T1ª, j.
16/02/2016).

“(..) 6. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de
que, nas ações indenizatórias fundadas na responsabilidade civil objetiva do
Estado, não é obrigatória a denunciação da lide ao agente causador do
suposto dano. Precedentes do STJ.” (STJ – AgInt no AREsp 913.670/BA, T2ª, j.
01/09/2016).



“Embora a ação indenizatória proposta contra o Estado possa se
basear unicamente na responsabilidade objetiva do Estado, isto não
quer dizer que, necessariamente, toda ação indenizatória proposta
contra o Estado tenha que se valer unicamente desta fundamentação.
Destarte, toda vez que a ação indenizatória também se basear na
existência de culpa, a denunciação do agente público não destoará da
mesma fundamentação da ação principal. Deve, pois, ser admitida
nestes casos” (BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e terceiros no
processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 222).




