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CASO ÚNICO 

 

Em se tratando de decisão interlocutória com duplo conteúdo é possível estabelecer 

como critérios para a identificação do cabimento do recurso: (i) o exame do elemento 

que prepondera na decisão; (ii) o emprego da lógica do antecedente-consequente e da 

ideia de questões prejudiciais e de questões prejudicadas; (iii) o exame do conteúdo 

das razões recursais apresentadas pela parte irresignada. 

 

3ª Turma, REsp 1.797.991-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por 

unanimidade, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019. 

 

INTEIRO TEOR 

RECORRENTE: Sul América Cia. Nacional de Seguros 

RECORRIDOS: 20 pessoas... 

Ação proposta em 14/08/2009. Recurso especial interposto em 21/08/2018 e atribuído à 

Relatora em 12/03/2019. 

 

Decisão interlocutória: pronunciou no sentido de que “a Caixa Econômica Federal 

manifestou interesse em integrar a presente demanda em relação aos autores José 

Maria, Juracy Medeiros Leal e Lea Aparecida dos Santos”, motivo pelo qual 

“reconheço a incompetência desta Juízo Estadual para processar e julgar a demanda, 

declinando-a em favor da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da 

Constituição Federal”, determinando-se, ainda, “o desmembramento destes autos em 

relação aos autores acima citados” e a remessa dos autos à Vara Federal da Subseção 

http://www.liceuace.com.br/
https://bit.ly/2qH2d7h


 
Judiciária de Telêmaco Borba após o prazo legal e desde que ausente recurso (fls. 

854/855, e-STJ). 

 

 

CPC 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que 

versarem sobre: 

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 

 

INFORMATIVO 

No caso, a controvérsia se dá no cabimento de agravo de instrumento decorrente de 

pronunciamento jurisdicional que admite ou inadmite a intervenção de terceiro e que, 

em virtude disso, modifica ou não a competência, em virtude da natureza complexa, 

pois reúne, na mesma decisão judicial, dois conteúdos que, a despeito de sua conexão, 

são ontologicamente distintos e suscetíveis de inserção em compartimentos estanques.  

 

1. EXAME DO ELEMENTO QUE PREPONDERA NA DECISÃO 

Para a solução, o primeiro critério que se pode fixar diz respeito a preponderância de 

carga decisória, ou seja, qual dos elementos que compõem o pronunciamento judicial 

é mais relevante.  A partir desse critério, conclui-se que a intervenção de terceiro 

exerce relação de dominância sobre a competência, sobretudo porque, na hipótese, 

somente se pode cogitar de uma alteração de competência do órgão julgador se – e 

apenas se – houver a admissão ou inadmissão do terceiro apto a provocar essa 

modificação. 

 

2. EMPREGO DA LÓGICA ANTECEDENTE-CONSEQUENTE 

... se a primeira matéria – intervenção de terceiro – influencia o modo de se decidir a 

segunda matéria – competência. No ponto, conclui-se que a intervenção de terceiro é o 

antecedente que leva, consequentemente, ao exame da competência, induzindo a um 

determinado resultado – se deferido o ingresso do terceiro sujeito à competência 

prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, haverá alteração da competência para 

a Justiça Federal; se indeferido o ingresso do terceiro sujeito à competência prevista 

no referido artigo, haverá manutenção da competência na Justiça Estadual.  

 

3. EXAME DO CONTEÚDO DAS RAZÕES RECURSAIS 

É também relevante examinar o foco da irresignação da parte agravante em suas 

razões recursais para que se conclua pela incidência do art. 1.015, IX, do CPC/2015, 

ou seja, se a impugnação se dirige precipuamente para a questão da intervenção de 

terceiro ou para a questão da competência. Por qualquer ângulo que se examine a 

controvérsia, conclui-se que a decisão que versa sobre a admissão ou inadmissão de 

terceiro é recorrível de imediato por agravo de instrumento fundado no art. 1.015, IX, 

do CPC/2015, ainda que da intervenção resulte modificação ou não da competência, 

que, nesse contexto, é uma decorrência lógica, evidente e automática do exame da 

questão principal. 



 
SENDO QUE... 

Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão 

interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de 

agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma 

contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio 

-, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural 

e adequado julgue a demanda. (STJ, REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 

 

ENTRETANTO... (inteiro teor) 

Em primeiro lugar, sublinhe-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 

por ocasião do julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia nº 

1.696.396/MT e 1.704.520/MT, ambos com acórdãos publicados no DJe de 19/12/2018, 

pronunciou-se expressamente pela impossibilidade de uso da interpretação extensiva e 

da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de 

instrumento. 

 

 

 


