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Intervenção de Terceiros 

Oposição   

O opoente ingressa no processo pendente, apresentando 
uma pretensão própria sobre a coisa ou o direito objeto da 
lide; busca fazer com que a sua pretensão prevaleça sobre a 
do autor e também do réu.  

Trata-se de uma nova ação, em que o terceiro, como 
opoente é o autor e o autor e réu da ação já existente, são 
os opostos.  

Art. 682 Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o 
direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser 
proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. 
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Natureza jurídica – declaratória diante do autor e 
condenatória, diante do réu.  



Intervenção de Terceiros 

Denunciação da lide  

É espécie de intervenção forçada, mediante convocação do 
autor ou do réu, com o objetivo de assegurar o direito de 
regresso contra o denunciado , na própria sentença que 
impôs a condenação contra o denunciante. 

Art. 125. 

É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer 
das partes: 

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo 
domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa 
exercer os direitos que da evicção lhe resultam; 
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II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a 
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for 
vencido no processo. 

 Nos domínios do Processo do Trabalho, a denunciação da 
lide é incabível na hipótese do inciso I do artigo 125 do CPC. 

Em relação ao inciso II do artigo 125 do CPC, não há 
uniformidade na doutrina e na jurisprudência quanto a 
possibilidade de sua utilização. 

 Exemplo – artigo 455 e parágrafo único da CLT. 
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Art. 455 - Nos contratos de subempreitada responderá o 
subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de 
trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o 
direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo 
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. 

Parágrafo único - Ao empreiteiro principal fica ressalvada, 
nos termos da lei civil, ação regressiva contra o 
subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas, 
para a garantia das obrigações previstas neste artigo. 

utilização. 
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Chamamento ao processo  

É a faculdade que tem o réu de chamar ao processo um 
terceiro, para que este ingresse como seu litisconsorte. 

 Art. 130 do CPC 

É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo 
réu: 

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; 

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou 
alguns deles; 

III - dos demais devedores solidários, quando o credor 
exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. 
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Cabimento no Processo Trabalho podemos citar a 
responsabilidade solidária do grupo econômico, prevista no 
artigo 2º, § 2º da CLT e artigo 16 da Lei 6.019/74. 

Art. 2º ----------------------------------------------------------  

§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 
cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem 
sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda 
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, 
integrem grupo econômico, serão responsáveis 
solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de 
emprego. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
(Vigência) 
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Lei 6.019/74  

Art.16 No caso de falência da empresa de trabalho 
temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente 
responsável pelo recolhimento das contribuições 
previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador 
esteve sob suas ordens, assim como em referência ao 
mesmo período, pela remuneração e indenização  
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Amicus Curiae 

Art. 138. 

O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão 
social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de 
ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda 
manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa 
natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias 
de sua intimação. 
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§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica 
alteração de competência nem autoriza a interposição de 
recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração 
e a hipótese do § 3º. 

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou 
admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o 
incidente de resolução de demandas repetitivas. 

Segundo o artigo 3º , II da IN39/2016 o amicus curiae é 
aplicável ao processo do trabalho. 
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Da Desconsideração da Personalidade Jurídica 

‘Art. 855-A.  Aplica-se ao processo do trabalho o incidente 
de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos 
arts. 133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - 
Código de Processo Civil. 

§ 1º  Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o 
incidente: 

I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na 
forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação; 

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo; 
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III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em 
incidente instaurado originariamente no tribunal. 

§ 2º  A instauração do incidente suspenderá o processo, 
sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de 
natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei no 13.105, 
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).’ 

 

  

  

 


