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RECURSO ESPECIAL N° 39.570-4 SP (93.0028238-7) 

SR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO 
OLGA DO CARMO SANTOS BABADOPULUS 
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC 
DRS. REGINALDO NUNES WAKIM E OUTRO 
DRS. MARTHA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS 

EMENTA 

Denunciação da 
Improcedência da ação 
denunciado. 

lide requerida 
Honorários do 

pelo réu 
advogado do 

Tratando-se de garantia simples ou imprópria, 
em que a falta da denunciação da lide não envolve perda 
do direi to de regresso, sendo a ação julgada 
improcedente e prejudicada a denunciação, deverá o 
denunciante arcar com os honorários do advogado do 
denunciado. Inexistência de vínculo entre este último e 
o autor que, em relação a ele, não formulou qualquer 
pedido. 

ACÓRDÃO 

vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 
unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe dar provimento. 

Participaram do jUlgamento os Srs. Ministros Waldemar 
Zveiter, Cláudio Santos, costa Leite e Nilson Naves. 

093002820 
038713000 
003957000 

Brasília, 30 de novembro de 1993 (data do julgamento). 

L.u\/------· 
MINISTRO EDUARDO RIBEIRO, Presidente e Relator 
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RECURSO ESPECIAL N° 39.570-4 SP (93.0028238-7) 

RELATOR : SR MIIUSTRO EDUARDO RIBEIRO 

RECORREN'l'E OLGA DO CARKO SANTOS BABADOPIJLlJS 

RECORRIDA : COMPAllHIA MIlNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC 

093002820 R E L A T Ó R I O 
038723000 
003957080 

O SR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: Cuida-se de ação 
a ré 

de 

indenização, decorrente de acidente de veículo, 
Companhia Municipal de Transportes Coletivos-CMTe -
à Cia. de Seguros de São Paulo-COSESP. 

A ação foi julgada improcedente, tendo 

em que 
denunciou a lide 

sido a autora 
condenada ao pagamento das custas e honorários do advogado da ré, 
bem como da litisdenunciada, arbitrados em dez por cento sobre o 
valor da causa, para cada uma. 

Mantida a sentença no jUlgamento da apelação, a autora 
interpôs recurso especial, apontando vulneração dos arts. 20 e 76 do 
Código de Processo Civil e dissídio de jurisprudência. Sustenta que, 
julgada improcedente a ação principal, não cabe à autora desta o 
pagamento das custas e honorários advocatícios referentes à ação 
incidental, devendo-se atribuir o encargo ao denunciante. 

Indeferido o prooessamento do recurso, provi o agravo, 
determinando a sua conversão em recurso especial. 

É o 
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RECURSO ESPECIAL N° 39.570-4 SP (93.0028238-7) 

3' Turma 30.11.93 

RELA'l'OR SR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO 

RECORRENTE OIGA 00 CARMO SANTOS BABADOPlJLlJS 

RECORRIDA : COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CKTC 

093002820 
038733000 
003957050 

EMENTA 

Denunciação da 
Improcedência da ação 
denunciado. 

lide requerida 
Honorários do 

pelo réu 
advogado do 

Tratando-se de garantia simples ou imprópria, em 
que a falta da denunciação da lide não envolve perda do 
direito de regresso, sendo a ação julgada improcedente e 
prejudicada a denunciação, deverá o denunciante arcar com 
os honorários· do advogado do denunciado. Inexistência de 
vínculo entre este último e o autor que, em relação a ele, 
não formulou qualquer pedido. 

VOTO 

o SR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO: - A recorrente ajuizou ação 

de indenização e a ré denunciou a lide à seguradora. A ação foi 

julgada improcedente, condenada a autora ao pagamento das custas e 

dos honorários dos advogados da ré e da litisdenunciada. Está a 
questão em saber se haveria de arcar com esses últimos. 

O tema é bastante controvertido, oferecendo dificuldades, 

por inexistir norma expressa a respeito. 
Alguns autores fundam-se em que, requerida a denunciação 

pelo réu, não há pleito do autor relativamente ao litisdenunciado. 

Não os vinculava qualquer relação jurídica e o ingresso do último no 

processo deve-se a exclusiva iniciativa do denunciante. Para que se 

possa falar em vencido e vencedor, como o faz o artigo 20 do C.P.C., 

é necessário que haja demanda, ~' pretendendo prestação 

l/ 
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jurisdicional em relação ao outro. Vencedor será aquele a quem a 

sentença favorecer. Não havendo isso, não se poderá invocar a norma 

citada. A denunciação da lide significa demanda, conexa com a já 

existente, envolvendo denunciante e denunciado. O adversário do 

denunciante a ela é estranho. Desse modo, julgada improcedente a 

ação, não haverá direi to de regresso e vencido será quem fez a 

denunciação. 

No sentido do texto e citados, aliás, pela recorrente, 

CELSO BARBI (Comentários ao C.P.C - Forense - l- ed - vol I - tomo 

II - P 355/6) e SYDNEY SANCHES (Denunciação da Lide no Direito 

Processual Civil Brasileiro - Rev. Trib. - 1984 - p. 235/6). Ambos 

os autores salientam, entretanto, que, em casos especiais, a solução 

poderá não ser a mais adequada. 

CALMON DE PASSOS diverge. Colocando em relevo haver, na 

espécie, litisconsórcio entre denunciante e denunciado, afirma que, 

com a improcedência da ação, ambos são vencedores (Enciclopédia 

Saraiva do Direito - verbete "Denunciação da Lide"). 

Parece-me que as opiniões em primeiro lugar citadas se 

atêm à melhor técnica. A circunstância de o artigo 75 do C.P.C. 

consignar que denunciante e denunciado serão litisconsortes não 

modifica o essencial. O autor não formulou pedido algum quanto ao 

denunciado. Não é sem alguma dificuldade mesmo que se pode aceitar a 

existência, no caso, de litisconsórcio. O denunciado é réu em ação 

movimentada pelo denunciante. Tem interesse na improcedência da ação 

principal porque aquela em que é demandado funda-se no direito de 

regresso que só existirá se procedente a ação a que conexa. 

Denunciante e denunciado, porém, são adversários. 

O rigor da técnica, 

solução mais adequada. Parece-me 

CARNEIRO, de acordo com AROLDO 

Terceiros - saraiva - 5' ed -

entretanto, pode não oferecer a 

que melhor a acolhida por ATHOS 

PLÍNIO GONÇALVES (Intervenção de 

p 96/97). Distingue-se a chamada 

garantia formal ou própria, que envolve transmissão de direi tos, 

outra, qualificada como simples ou daquela 

direito de regresso decorre de uma relação 

denunciado. 
1..-
hJ 

imprópria, em que o 

entre denunciante e 
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No primeiro caso, segundo o entendimento hoje mais aceito, 

se não se fizer a denunciação da lide perde-se o direito de 

regresso. É o que ocorre no caso do artigo 70, I do C.P.C. Assim 

sendo, é inexigível 

riscos da demanda, 

quando se convencer 

pode pretender que 

jUdicial, 

inesperada. 

assumindo 

que faça o interessado uma exata avaliação dos 

de maneira a diligenciar a denunciação apenas 

de que realmente será vencido na ação. Não se 

se suj ei te aos riscos inerentes a toda ação 

os que possam decorrer de uma derrota 

O mesmo não sucede com a garantia s implas, em que não 

envolvida a possibilidade de perda do direito de regresso. A 

denunciação, em tal caso, apenas priva o que a deixou de fazer da 

obtenção, desde logo, da coisa julgada e do título executivo. Nada 

impede, entretanto, que aguarde o jUlgamento da ação e, sendo 

vencido, exerça direi to de regresso. Preferindo cumular a demanda 

regressiva, não poderá impor a seu adversário inicial o ônus de 

arcar também com os honorários de um terceiro, com quem não tem 

vínculo algum. 

A hipótese em exame é essa· última. A imposição do encargo 

do pagamento de honorários importou fazer incidir o artigo 20 do 

C.P.C. em situação por ele não abrangida, contrariando-o, em 

conseqüência. 

Conheço do recurso e dou-lhe provimento para isentar a 

recorrente do pagamento dos honorários do denunciado, impondo-o à 

recorrida. L.J.-J.. \'1-----
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CERTID~O DE JULGAMENTO 

TERCEIRA TURMA 

Nro. Registro: 93/0028238-7 RESP 00039~70-4/SP 

PAUTA~ 23 / 11 / 1993 JULGADO' 30/11/1993 

Relator 
Exmo. Sr. Min. EDUARDO RIBEIRO 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Min. EDUARDO RIBEIRO 

Subprocurador Geral da Republica 
EXMO. SR. DR. ROBERTO CASAL I 

Secretar io (a) 
LEILA MARIA PEOROSA ROGGIA 

IlECTE 
ADVOGADO 
RECOO 
ADVOGADO 

AUTUAÇAo 

OLGA DO CARMO SANTOS BABADOPULUS 
REGINALDO NUNES WAKIM E OUTRO 
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC 
MARTHA ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS 

CERTIDAo 

U:~rt i f j co '=Iue a E9rÊ-g i c'\ TERCE:rI~A TURMA ao apY'ec I ~\Ir o pr'oce~,~:;o 
em epigrafe, em sEssio realizada nesta data~ proferiu a seguinte 
df.u:: i !!õão ~ 

"A Turma. por unanimidade, conheCEU do recurso Especial E lhe 
d(,,:I,l PI"ovimento." 

Participaram do julgamento os Srs_ Ministros WaldEmar Zveiter. 
Claudio Santos, Cesta Leite e Nilson Naves. 

o referido i verdade. Dou fi. 
Brasilia r 30 de ncyembro de 1993 

__ ....... __ .. _ ...... ~~5_ ... __ _ 
BECRETr.d~IO(A) 


