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Partes no  Processo do Trabalho 

 

O autor é chamado de reclamante, e o réu de reclamado, 
em se tratando de dissídio individual.  

 

No  dissídio coletivo, é suscitante aquele que ajuíza o 
dissídio e suscitado em face de quem é ajuizado. 

 

Na Ação de Inquérito Para Apuração de Falta Grave 
chama-se requerente quem ingressa com a ação e 
requerido em face de quem é Proposta a Ação.  
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Utiliza-se, ainda, agravante e agravado para o agravo de 
instrumento, 

 

E,  recorrente e recorrido no caso dos demais recursos.  

  

A nomenclatura exequente e executado quando se trata de 
execução.  

 

Excipiente e exceto no caso de exceção, sendo o primeiro 
aquele que apresenta a exceção e o segundo em face do 
qual é arguida. 
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 Conceito  

 

Segundo Chiovenda, parte é “aquele que demanda em seu 
nome próprio (ou em cujo nome é demandada) a atuação 
de uma vontade da lei, e aquele em face do qual essa 
atuação é demandada”.  
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 Capacidade de direito, ou jurídica – é a aptidão que tem o 

indivíduo de gozar de seus direitos, sendo certo que o 
homem adquire essa capacidade desde o nascimento com 
vida.  

 

O menor e o surdo-mudo, por exemplo, gozam de direitos e 
obrigações, mas não têm capacidade de gozo.  
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 Capacidade processual, de exercício,  de estar em juízo – é a 

aptidão que tem o sujeito de praticar atos jurídicos com 
efeitos processuais.  

Quem não tiver essa capacidade precisa ser representado 
ou assistido, a fim de que possa estar em juízo.  

  

Capacidade postulatória – outorgada a quem disponha de 
habilitação legal para o exercício da advocacia.  

 

 Os absolutamente incapazes serão representados – art. 3º 
do CC; os relativamente capazes serão assistidos – art. 4º 
do CC.  
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 Os absolutamente incapazes serão representados – art. 3º 
do CC;  

Art. 3º 

São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. 
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

 

Os relativamente capazes serão assistidos – art. 4º do CC.  
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 Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, 
de 2015) 

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015) 

IV - os pródigos. 

 



 
 
 

Das Partes 
 
 
 Emancipação legal – art. 5º, V, Código Civil.  

Art. 5º 

A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a 
pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida 
civil. 

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela 
existência de relação de emprego, desde que, em função 
deles, o menor com dezesseis anos completos tenha 
economia própria. 
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Pessoa jurídica de direito privado – art. 75, VIII, do CPC – 
estatutos ou diretores; art. 843, § 1º CLT - preposto.  

 Art. 75 Serão representados em juízo, ativa e 
passivamente: 

VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos 
constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, 
por seus diretores; 

Pessoa jurídica estrangeira – art. 75, X, do CPC.  

X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, 
representante ou administrador de sua filial, agência ou 
sucursal aberta ou instalada no Brasil; 
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Pessoa jurídica de direito público: 

(União) pela Advocacia Geral da União -  art. 75, I, CPC; 

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou 
mediante órgão vinculado; 

(Estado e o Distrito Federal) por seus procuradores - art. 
75, II, CPC; 

 II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores; 

(Município) – prefeito ou procurador art. 75, III, CPC.  

III - o Município, por seu prefeito ou procurador; 
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Representação do Menor – artigo 793 da CT. 

 

Art. 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos 
será feita por seus representantes legais e, na falta destes, 
pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, 
pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em 
juízo. (Redação dada pela Lei nº 10.288, de 2001) 

  

Portanto, o Direito Processual do Trabalho tem regra 
própria, não se aplicando o CC nem o CPC.  
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Partes no dissídio coletivo 

Somente as entidades sindicais têm legitimidade para 
ajuizar dissídio coletivo.  

 

Mesmo que o Dissídio Coletivo seja suscitado contra 
empresa ou empresas, sem representação sindical, estas 
deverão ser acompanhadas pela Federação ou Confederação 
correspondente ao âmbito de sua atividade, que lhes 
assumirá a representação. (art. 857, parágrafo único). 
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Art. 857 - A representação para instaurar a instância em 
dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações 
sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no art. 856, 
quando ocorrer suspensão do trabalho. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 7.321, de 14.2.1945).  

Parágrafo único. Quando não houver sindicato 
representativo da categoria econômica ou profissional, 
poderá a representação ser instaurada pelas federações 
correspondentes e, na falta destas, pelas confederações 
respectivas, no âmbito de sua representação. (Redação 
dada pela Lei nº 2.693, de 23.12.1955) 


