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Intervenção de Terceiros 

Conceito 

A intervenção de terceiros ocorre quando uma pessoa 
natural ou jurídica, que não seja parte originária no 
processo, nele ingressa para defender interesse próprio 
ou de uma das partes primitivas da lide. 

 

Assim, a intervenção de terceiro consiste no ingresso nos 
autos de quem não é parte. 

  



Intervenção de Terceiros 

- Litisconsórcio  

Caracterizado pela existência de duas ou mais pessoas no 
polo ativo ou no polo passivo, ou em ambas as posições 
da relação jurídica. 

No direito processual do trabalho temos a chamada 
reclamação plúrima (art. 842 da CLT), ou seja, quando há 
o litisconsórcio ativo. 

 

    Art. 842.Sendo várias as reclamações e havendo   
identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só 
processo, se se tratar de empregados da mesma empresa 
ou estabelecimento. 
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Litisconsórcio passivo 

• responsabilidade subsidiária, na forma do art. 455 da CLT, 

• terceirização – art. 5º., §5º. da Lei 13.429/2017 e súmula 
331 do TST. 

• Grupo econômico – art. 2º §2º da CLT 

 

Assim, o litisconsórcio pode ser quanto a posição: 

• litisconsórcio ativo 

• litisconsórcio passivo 

• Litisconsorte misto - mais de um Reclamante e mais de 
um Reclamado  



 
Intervenção de Terceiros 

 

Quanto à constituição:  

 

a) Originário ou inicial – completa-se com a propositura da 
ação;  

 

b) Ulterior ou superveniente – forma-se no curso da ação, 
muito comum, no caso de sucessão processual.  
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Com relação à vontade, pode o litisconsórcio ser:  

   

a) necessário ou obrigatório – Quando a presença de todos 
os litisconsortes for essencial para a prestação da tutela 
jurisdicional pelo Estado. (artigo 114 do CPC) 

Art. 114 O litisconsórcio será necessário por disposição de 
lei ou quando, pela natureza da relação jurídica 
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 
todos que devam ser litisconsortes. 

 

Exemplo art. 486 da CLT  
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O Litisconsorte necessário poderá ser: 

 

a) Simples  - Será simples quando a decisão não precisar 
ser a mesma para todos os litisconsortes. 

 

b) Unitário – Quando pela natureza da relação jurídica, o 
juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para  todos 
os litisconsortes. (art. 116 do CPC). 
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Nos  domínios do Processo do Trabalho, um exemplo de 
litisconsorte necessário, ocorre com a propositura pelo 
Ministério Público do Trabalho de ação anulatória de 
cláusula convencional, em que ambos os sindicatos 
convenentes necessariamente integrarão o polo passivo da 
demanda. 

Outro exemplo seria a propositura da ação rescisória pelo 
MPT em caso de colusão das partes. 
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Litisconsórcio Facultativo ou Voluntário 

É a regra geral, na qual a reunião das partes se dá por 
opção delas, e não por imperativo de lei. ( art. 113 do CPC). 

Art. 113 Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo 
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: 

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações 
relativamente à lide; 

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela 
causa de pedir; 

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de 
fato ou de direito. 
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§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto 
ao número de litigantes na fase de conhecimento, na 
liquidação de sentença ou na execução, quando este 
comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a 
defesa ou o cumprimento da sentença. 

 

§ 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para 
manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da 
decisão que o solucionar. 
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Podemos destacar: 

• Os efeitos da revelia, serão afastados se, havendo 
pluralidade de réus algum deles contestar a ação. (artigo 
342 I do CPC e artigo 844, §4º da CLT). 

• A confissão judicial faz prova contra o confitente, não 
prejudicando, todavia, os litisconsortes – artigo 391 do 
CPC  

• Quando os litisconsortes tiverem procuradores distintos 
ser-lhe-ão contados em dobro os prazos. Artigo 299 do 
CPC. Todavia no âmbito do processo do trabalho este 
artigo não é aplicado, uma vez que o mesmo fere o 
princípio da celeridade. OJ 310 da SBDI-2 DO TST.  
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• O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos 
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses 
– artigo 1005 do CPC (SOMENTE NO CASO DE 
LISTISCONSÓRTE UNITÁRIO) e Súmula 128 –III  do TST. 

 SÚM. 128 DEPÓSITO RECURSAL (incorporadas as 
Orientações Jurisprudenciais nºs 139, 189 e 190 da SBDI-1) 
- Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005  

III - Havendo condenação solidária de duas ou mais 
empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas 
aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o 
depósito não pleiteia sua exclusão da lide. (ex-OJ nº 190 da 
SBDI-1 - inserida em 08.11.2000) 
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Modalidades de Intervenção de Terceiros: 

 

• Assistência  

É uma espécie de intervenção voluntária em que o terceiro 
denominado assistente, ingressa na relação processual 
objetivando auxiliar uma das partes primitivas, que será 
chamado de assistido. 

Artigo 119 do CPC – “ Pendendo uma causa entre duas ou 
mais pessoas , o terceiro, que tiver interesse jurídico em que 
a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no 
processo para assisti-la”, 
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Nessa direção, dispõe a Súmula 82 do TST que: “ A 
intervenção assistencial simples ou adesiva , só é admissível 
se demonstrado o interesse jurídico e não o meramente 
econômico”. 

A assistência é cabível em qualquer procedimento e  em 
todos os graus de jurisdição, admitindo-se o ingresso do 
assistente em  qualquer fase do processo , recebendo este 
no estado em que se encontra, não sendo aceitável em ação 
de execução. 

 

Pode ser simples ou litisconsorcial  
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Na assistência simples ou adesiva – artigo 119 do CPC , o 
assistente não possui qualquer relação jurídica com o 
adversário do assistido. 

Art. 119 Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o 
terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja 
favorável a uma delas poderá intervir no processo para 
assisti-la. 

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer 
procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo 
o assistente o processo no estado em que se encontre. 
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O assistente na assistência simples, vincula-se às 
manifestações de vontade  do assistido, pois o direito em 
litígio é de titularidade do assistido. 

 

Conforme o artigo 122 do CPC , a assistência simples não 
obsta que a parte principal reconheça a procedência do 
pedido, desista da ação, transija, casos que, terminando o 
processo, cessa, obrigatoriamente, a intervenção do 
assistente. 
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Da Assistência litisconsorcial ou qualificada 

Considere-se litisconsorte da parte principal o assistente 
sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e 
o adversário do assistido. 

 Artigo  124 do CPC, o qual dispõe que se considera 
litisconsorte da parte principal o assistente, toda vez que a 
sentença houver de influir na relação jurídica entre ele e o 
adversário do assistido. 
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Portanto, em relação a assistência qualificada, não se aplica 
o artigo 122 do CPC, podendo o assistente litisconsorcial se 
opor à desistência da ação pelo assistido, à procedência do 
pedido, à transação e ao acordo, assumindo posição diversa 
do assistido.  

Processamento da Assistência - Art. 120. 

“Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o 
pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de 
rejeição liminar. 

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao 
requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o 
incidente, sem suspensão do processo”. 

 


