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RESUMO 
 

 

O tema desta pesquisa explora o conteúdo que tem como área de 

trabalho o Direito Público, trazendo para o leitor um conhecimento sobre a 

Justiça do Trabalho, especialmente sobre a sua óptica de justiça especializada 

em relação à constituição da prova judicial. Momento este de suma 

importância. Primeiramente faz-se um estudo a cerca da evolução histórica 

dessa justiça especializada, período este que trata de quase cem anos da 

evolução da justiça trabalhista no Brasil. Sobre a organização e funcionamento 

da justiça do Trabalho, onde recebe destaque nos anos de 1999 e 2004. A 

respeito da autonomia do direito processual do trabalho, resultado da evolução 

histórica e, por possuir todos os requisitos necessários para esta autonomia 

judicial. Deixa claro ao leitor os três procedimentos para se propor uma ação. 

Traz o conceito de prova e seus princípios, bem como, os tipos de prova 

aceitos na Justiça do Trabalho. E por fim, fala-se sobre a tão discutida 

distribuição da prova, conhecida por alguns autores como disputa sobre a 

aplicação do art. 333 do CPC na CLT ou não. Mostra-se ao leitor que existe a 

possibilidade da inversão da apresentação da prova, fala também sobre esta 

apresentação de prova em fato negativo. E, encerra-se esta pesquisa falando 

sobre a possibilidade de aplicação de um dos princípios estruturais desta 

justiça especializada, o in dúbio pro misero ou, como também é conhecida in 

dúbio pro operario, considerado como base de sustentação da Justiça do 

Trabalho. A proteção ao trabalhador não é uma desigualdade, mas uma forma 

de se criar uma igualdade, porque além do trabalhador se encontra em 

desvantagem social, em relação ao seu patrão, não poderia sofrer 

desvantagem aos olhos do Estado, devido as provas se encontrarem, em boa 

parte, nas mãos das Empresas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The subject of this research explores the content that has as work area 

the Public law, bringing for the reader a knowledge on Justice of the Work, 

especially on its optics of justice specialized in relation to the constitution of the 

judicial test. Moment this of utmost importance. First a study about the historical 

evolution of this specialized justice becomes, period this that almost deals with 

one hundred years of the evolution of working justice in Brazil. On the 

organization and functioning of the justice of the Work, where it receives 

prominence in the years from 1999 and 2004. Regarding the autonomy of the 

procedural law of the work, result of historical evolution e, for possessing all the 

necessary requirements for this judicial autonomy. It clearly leaves to the reader 

the three procedures to consider an action. It brings the concept of test and its 

principles, as well as, the types of test accepted in the Justice of the Work. E 

finally, is said on so argued distribution of the test, known for some authors as 

dispute on the application of art. 333 of the CPC in the CLT or not. The reader 

reveals to it who exists the possibility of the inversion of the presentation of the 

test, also speaks on this presentation of test in negative fact. And, locks in this 

research speaking on the possibility of application of one of the structural 

principles of this specialized justice, in dubio pro misero or, as well as is known 

in dubio pro operario, considered as base of sustentation of the Justice of the 

Work. The protection to the worker is not an inaquality, but one forms of if 

creating an equality, because beyond the worker if it finds in social 

disadvantage, in relation to its master, could not suffer disadvantage to the eyes 

from the State, which had the tests if finding, in good part, at the hands of the 

Companies.  
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CATEGORIAS BÁSICAS E CONCEITOS OPERACIONAIS 
 
 
 

Empregado: “[...] toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 

eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” 

(Consolidação das Leis do Trabalho, p. 17). 

 
Empregador: “[...] a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 

da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviços. (Consolidação das Leis do Trabalho, p. 17). 

 
Autonomia: “[...] a autonomia científica se mede pela natureza diversa das 

instituições de um ramo do Direito, pelos seus princípios e fins próprios, 

inconfundíveis com os de outros ramos.” (Giglio, 1995, p. 69). 

 
Princípios: “[...] normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, a normas 

mais gerais. [...].” (Norberto Bobbio, 1997 apud, Leite, 2003, p. 35). 

 
Prova Judicial: “É a demonstração, segundo as normas legais específicas, da 

verdade dos fatos relevantes e controvertidos no processo.” (Teixeira Filho, 

2003, p. 36). 

 
Ônus da prova: “Ônus significa carga, fardo, peso, podendo se traduzida a 

expressão ônus probandi por dever, necessidade de provar.” (Machado Junior, 

1993, p. 71). 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 A presente Monografia tem como objetivo o estudo do Exame da Prova 

no Processo do Trabalho, com enfoque à aplicação do princípio in dúbio pro 

operário, desde o surgimento das primeiras formas de justiça do trabalhista até 

a presente data. 

 O seu objetivo geral é demonstrar de que forma a Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT realiza a igualdade processual de duas partes tão distintas 

uma da outra, em especial no que diz respeito à produção de prova judicial, 

haja vista que o empregador possui totais condições de se defender 

judicialmente através, se não de todos, quase todos os meios de prova aceitos. 

Enquanto o empregado se encontra limitado quanto à produção da prova de 

seu possível direito. E como curiosidade, até que ponto um princípio que serve 

de proteção ao trabalhador e de base para a criação da norma trabalhista 

alcança a realidade forense atual. 

 Os seus objetivos específicos são: 1) Apresentar a evolução histórica da 

Justiça do Trabalho, desde o seu surgimento até os dias atuais; 2) Destacar o 

momento de se fazer as provas e os meios utilizados de se chegar a verdade 

processual dos fatos alegados pelas partes; 3) Relacionar o principio 

protecionista do empregado, utilizado como fonte de criação da CLT, com o 

atual entendimento do judiciário laboral. 

 Para alcançar tais objetivos, principia-se, no Capítulo Primeiro, tratando 

do processo de criação da Justiça do Trabalho, inicialmente, dados históricos 

dos primeiros empregados no Brasil, os escravos libertos e o refugiados da 2ª 

Guerra Mundial. Na seqüência os fatos mais importantes da evolução da 

Justiça laboral brasileira, desde o Conselho Permanente de Conciliação e 

Arbitragem, através das já composições mistas, ou seja, paritárias até a 

Emenda Constitucional nº. 45. Ato este que aumentou a competência da 

Justiça do Trabalho e alterou alguns de seus órgãos de composição. 

 No segundo Capítulo, estuda-se sobre o momento oportuno, 

processualmente, de utilização da prova judicial. Apresenta-se o conceito de 

prova judicial e discorre-se sobre os seus princípios, desde o básico 

contraditório até chegar no princípio objeto desta pesquisa, o in dubio, pro 

misero ou pro operario. 



 No decorrer deste segundo Capítulo, ainda, proporciona-se, ao leitor, os 

meios de prova comuns ao Processo do Trabalho. 

 No terceiro Capítulo destaca-se: a distribuição do ônus da prova, sua 

peculiaridade no Processo do Trabalho, que em muitos autores trazem como 

título “o art. 333 do CPC X o art. 818 da CLT”. Nesta ocasião discute-se a 

utilização ou não do CPC como fonte subsidiária a CLT, mesmo não 

expressando, a CLT, de forma explicita necessidade de auxílio para 

interpretação do seu dispositivo art. 818. Continuando neste tema, apresenta-

se três teses, de forma a demonstrar tamanha evolução e estudo doutrinário 

sobre a incumbência do ônus da prova. A inclinação doutrinária desta pesquisa 

se revela em seu teor. 

 Aborda-se sobre a inversão do ônus da prova. Muito diferente da 

discussão acima travada sobre quem deve provar, a inversão não encontra 

maiores dúvidas, sendo que demonstra-se hipóteses específicas de sua 

aplicação e exemplos práticos de sua utilização. 

 Quanto ao ônus de prova negativa, cuida-se de matéria pouca extensa e 

com fundamentação direta, simples e objetiva, mas que tem ligação com os 

entendimentos acima abordados. 

 A possibilidade de aplicação do princípio in dubio pro misero, vale 

ressaltar, foi o motivador desta pesquisa, pois conforme será visto no teor 

desta, este princípio é fonte de criação da Justiça do Trabalho, princípio 

protecionista, de uma norma tuitiva, a Consolidação das Leis do Trabalho, 

contudo, o que se vê na prática Processual é o seu desuso, principalmente 

quando se aborda a utilização deste princípio em sede probatória, haja vista 

que a hipossuficiência do empregador também é conhecida nesta área de  

constituir provas. Por este motivo tem-se uma pesquisa voltada para este 

assunto, a possibilidade da utilização de princípio norteador do Direito do 

Trabalho no Processo do Trabalho. 

 O presente Trabalho de Pesquisa se encerra com as Considerações 

Finais, nas quais serão apresentadas com pontos conclusivos, seguidos da 

estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre o Exame da 

prova no Processo do Trabalho, com ênfase na utilização do princípio in dúbio 

pro misero em sede probatória. 



 Quanto à Metodologia empregada, registra-se que foi utilizado o Método 

Indutivo. Para tanto, se faz necessário a explicação do termo método indutivo 

para que o leitor possa entender o tipo de leitura que irá enfrentar, e assim  

compreender o meio utilizado para se demonstrar a aplicabilidade do princípio 

protecionista do in dúbio pro misero na área das provas processuais do Direito 

Processual do Trabalho. 

 Para o Professor Pasold (2003, p. 238), método indutivo quer dizer: 

“base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e 

identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 

percepção ou conclusão geral.” 

 Com isto, considera-se apresentado o referente desta pesquisa científica 

acadêmica, bem como, uma prévia do conteúdo, dos motivos, dos objetivos e 

do produto desejado, uma abordagem especialmente para uma Pesquisa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 A JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL 

 

 

A Justiça do Trabalho no Brasil é o resultado de uma história de 

conflitos, uma característica do nosso país que teve o conflito social como fonte 

das grandes conquistas atuais. Divergências essas que se iniciaram no século 

XIX com a escravidão. 

Entendendo-se como o primeiro conflito sócio-trabalhista a abolição 

dos escravos, porque houve a necessidade de inserir os ex-escravos no 

mercado de trabalho, junto com os imigrantes vindos da Itália e de outros 

paises refugiados da Segunda Grande Guerra. 

E para resolver os impasses gerados pelos contratos de trabalho 

firmados entre os imigrantes e os latifundiários, iniciou-se uma nova discussão. 

Quem teria competência para tal resolução? Em resposta a esta pergunta 

apresenta-se uma série de fatos, hoje históricos, com aproximadamente cem 

anos existência.   

 

 

2.1 HISTÓRICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL 

 

 

A justiça trabalhista brasileira tem como natureza a resolução de 

conflitos gerados entre o capital e o trabalho e esta história têm início em 1907, 

com a publicação da Lei nº. 1.637 que institui a criação do Conselho 

Permanente de Conciliação e Arbitragem, formado por composições mistas e 

paritárias. Dispunha esta mesma lei que a partir de sua vigência, os novos 

sindicatos que se comprometessem com a razão de sua criação seriam 

reconhecidos como representantes classistas dos trabalhadores. (Martins, 

2004, 37). 

A respeito de como funcionava o Conselho de Conciliação e 

Arbitragem, Nascimento (2002, p. 42), assim explica: 

 “O processo de conciliação seria regulado pelo regimento interno 

dos próprios Conselhos e, quanto à arbitragem, seriam observadas as 

disposições de Direito Comum, relativas ao assunto.” 



No entanto, observa-se que estes procedimentos nunca foram 

colocados em prática. 

Em segundo momento, temos os Tribunais Rurais, implantados em 

São Paulo no ano de 1922. Momento histórico conhecido como período de 

institucionalização, por causa de ser esta a primeira vez que surge um órgão 

desta natureza no país. (Giglio, 1995, p. 03). 

A Lei nº. 1.869 de 19 de outubro de 1922 disciplinou a criação e a 

forma de atuação deste Tribunal, isto porque em 1911 “existia em São Paulo, 

com atribuições de resolver dúvidas entre trabalhadores rurais e seus patrões, 

especialmente sobre salários, o patrono agrícola, órgão subordinado a 

Secretaria da Agricultura.” (Nascimento, 2002, p. 44). 

O Tribunal Rural era composto por um Juiz de Direito de Comarca, 

um representante dos trabalhadores e outro dos fazendeiros, ou seja, sistema 

paritário. Limitou o “legislador paulista instituir os tribunais rurais, para decidir 

questões até o valor de “500 mil-réis”, decorrentes da interpretação e execução 

dos contratos de serviço agrícola.” (Nascimento, 2002, p.43). 

Novamente obteve-se uma experiência que não produziu bons 

resultados. Criando-se em fins de 1932 as Comissões Mistas de Conciliação e 

as Juntas de Conciliação e Julgamento, que segundo Giglio (1995, p. 28): 

 

As juntas tinham competência para conhecer e dirimir dissídios 
individuais relacionados com o trabalho, mas não tinham 
poderes para executar suas decisões, o que deveria ser feito 
na Justiça Comum. Tampouco gozavam de independência 
para julgar, pois seus juízes eram demissíveis ad nutum, e 
qualquer processo poderia ser subtraído ao conhecimento das 
Juntas pelo Ministro do Trabalho, que chamava a si a função 
decisória, através das cartas chamadas “avocatórias”. 
Ao lado das Juntas funcionava a Justiça Ordinária, com 
processo especial, quando se tratava de litígio referente a 
acidente do trabalho. 
Às Comissões Mistas de Conciliação era atribuída a tentativa 
de acordo entre as partes, mas não o julgamento dos dissídios 
coletivos; o Conselho Nacional do Trabalho funcionava como 
tribunal arbitral, proferido decisões irrecorríveis nos casos de 
conflitos coletivos, e de último grau de jurisdição, nos dissídios 
individuais, quando estes envolviam empregado estável ou 
questão de previdência social.” 
 

 



Finalmente verificou-se uma solução que respondeu positivamente 

aos anseios de se resolver os conflitos gerados entre trabalhadores e patrões, 

haja vista que este poder não se encontrava restrito ao trabalhador rural. Tanto 

é que posteriormente foram criados outros órgãos, não pertencentes ao Poder 

Judiciário, que decidiam questões trabalhistas, como as Juntas das Delegacias 

de Trabalho Marítimo (1933), o Conselho Nacional do Trabalho (1934) e uma 

jurisdição administrativa relativa às férias (1933). (Martins, 2003, p. 46). 

Foi na Constituição de 1934 que surgiu a expressão e a instituição da 

Justiça do Trabalho, com a função de solucionar conflitos entre empregado e 

empregador, no entanto, ainda fazendo parte do Poder Executivo, tendo em 

vista que somente os trabalhadores sindicalizados poderiam recorrer as 

Comissões Mistas de Conciliação e as Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Mas como estes trabalhadores representavam uma minoria da sociedade, isto 

fez com que a Justiça do Trabalho permanecesse sem força para alcançar sua 

autonomia.  

 Sendo de competência do governador a nomeação dos presidentes 

dos Tribunais e das Comissões de Conciliação, tanto os Tribunais Trabalhistas 

quanto as Comissões de Conciliação possuíam representantes dos 

empregados e dos empregadores de forma paritária. (Nascimento, 2002, p. 

47). 

Advinda nova Constituição em 1937, que não realizou grandes 

inovações em relação à Carta Política anterior, ratificou a existência da Justiça 

do Trabalho através do artigo 139 e “incluiu a Justiça do Trabalho entre os 

órgãos da ordem econômica e social e não como órgão do Poder Judiciário” 

(Nascimento, 2002, p. 48). 

Nos anos seguintes, por intermédio de Decretos-Lei observou-se que 

a Justiça do Trabalho ganhou mais força, caminhando para sua inclusão no 

Poder Judiciário, e com isso sua autonomia. 

“O Decreto-lei nº. 39, de 3-12-37, estabeleceu que na execução dos 

julgados das juntas perante o Cível, a defesa ficaria restrita as nulidades, 

prescrição ou pagamento da divida.” (Martins, 2004, p. 46). 

Passados dois anos da data acima, portanto em 1939, surge a 

divulgação do Decreto nº. 6.596, que concedeu a Justiça do Trabalho uma 

estrutura que persistiu pelas constituições de 1946, 1967 e de 1988. 



 

O Decreto-lei nº. 1.237, de 2-5-39, regulamentado pelo decreto 
nº. 6.596, de 12-12-40, organizou a Justiça do Trabalho, que 
passou a ser órgão autônomo, não só em relação ao Poder 
Executivo, como também em face da Justiça Comum, mas 
ainda não pertencia ao Poder Judiciário, embora exercesse 
função jurisdicional. (Martins, 2004, p. 46). 

  
  
Através desta norma a Justiça do Trabalho se viu organizada em três 

níveis diferentes de jurisdição. Em primeiro grau as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, formadas por um presidente Bacharel em Direito e dois vogais, um 

representando os empregados e outro representando os empregadores, que 

possuíam a função de conciliar e julgar os contratos individuais de trabalho; Os 

Conselhos Regionais do Trabalho, como órgão de segundo grau, era 

competente para julgar os recursos das Juntas e, originalmente os dissídios 

coletivos de sua região e o Conselho Nacional do Trabalho, composto por duas 

Câmaras, a primeira da Justiça do Trabalho e a outra de Previdência Social, 

que era o terceiro órgão da jurisdição trabalhista. (Martins, 2004, p. 47). 

“Em 1º de maio de 1941, o Presidente da República instalou a 

Justiça do Trabalho. No dia seguinte, os oito Conselhos Regionais, com as 36 

Juntas, começavam a funcionar.” (Martins, 2004, p. 47). 

“Em 1943 entrou em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho e, no 

fim deste ano, foram criadas as primeiras Juntas nas cidades do interior.” 

(Giglio, 1995, p. 29). 

Promulgada no ano de 1946 a Constituição que incluiu a Justiça do 

Trabalho no Poder Judiciário. Esta, em seu teor, trouxe também que o acesso 

a juízes do trabalho se daria na forma de concurso público, preservando os 

mesmos direitos dos demais magistrados, vitaliciedade, inamovibilidade e a 

irredutibilidade de salário. (Giglio, 1995, p. 29). 

Quanto à estrutura organizacional, não se viu modificação, Tendo 

somente alteração dos nomes dos órgãos jurisdicionais da Justiça do Trabalho, 

da seguinte forma: 

“Foi mantida a estrutura paritária dos seus órgãos, que passaram a 

ser Juntas ou Juizes de Conciliação e Julgamento, Tribunais Regionais do 

Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho.” (Nascimento, 2002, p. 50). 



No que diz respeito às Constituições de 1967 e 1969, pouco 

acresceram a de 1946. Porém, para Martins (2004, p. 48), o fato mais 

importante do ano de 1969 foi: “O Decreto-lei nº. 779/69 que dispôs sobre a 

aplicação de normas processuais trabalhistas à União, Distrito Federal e 

Municípios, suas autarquias e fundações.” 

O mesmo doutrinador acima transcrito revela outra legislação 

importante, desta vez divulgada no ano 1970. “A Lei nº. 5.584/70 tratou, entre 

outros aspectos processuais trabalhistas, da concessão e prestação da 

assistência judiciária na Justiça do Trabalho, unificou prazos de recurso.” 

(2004, p. 48). 

A mais social das Cartas Políticas, a de 1988, inova das demais, 

porque “determinou a instalação de pelo menos um Tribunal Regional em cada 

Estado, órgão esse que vêm sendo paulatinamente criados por lei ordinária.” 

(Giglio, 1995, p. 30). 

No ano de 1999 a Emenda Constitucional nº. 24 pôs fim a 

representação dos juízes classistas e extinguiu as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, criando em seu lugar as Varas do Trabalho. 

Como última informação histórica aqui disponibilizada, revela-se a 

Emenda Constitucional nº. 45, de 08 de dezembro de 2004, com um texto 

bastante inovador no que diz respeito à Justiça do Trabalho, interessando 

neste momento somente a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, 

demonstrada no texto do artigo 114 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988.     

 
Art. 114. Compete à justiça do Trabalho processar e julgar: 
I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública 
direta e indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 
II – as ações que envolvam exercício do direito de greve; 
III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, 
entre sindicatos e trabalhadores, entre os sindicatos e 
empregadores; 
IV – os mandados de segurança, hábeas corpus e hábeas 
data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua 
jurisdição; 
V – os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição 
trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; 
VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho; 



VII – as ações relativas às penalidades administrativas 
impostas aos empregados pelos órgãos de fiscalização das 
relações de trabalho; 
VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais 
previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, 
decorrentes das sentenças que proferir; 
IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, 
na forma da lei. 
§1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger 
árbitros. 
§2º Recusando-se qualquer uma das partes à negociação 
coletiva o à arbitragem, é facultado a mesmas, de comum 
acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica.  

 
 
A parte histórica tem como função nortear o leitor, fornecendo-lhe 

elementos para maior compreensão sobre o objetivo desta pesquisa científica. 

 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 

Através dos dados históricos acima abordados, observa-se que a 

estrutura organizacional da Justiça do Trabalho se deu com a Constituição de 

1946, em especial o artigo 122, que trazia em seu texto que os órgãos da 

Justiça do Trabalho são Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do 

Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento.  

Texto constitucional este que se manteve inalterado até a Emenda 

Constitucional nº. 24, de 09/12/1999, que extinguiu os juízes classistas e 

alterou, principalmente, a primeira instância da Justiça Trabalhista. Substituiu 

as Juntas de Conciliação e Julgamento em Varas do Trabalho e reduziu seu 

número de componentes.  

O advento desta norma fez com que alguns doutrinadores dividissem 

o assunto Organização da Justiça do Trabalho em dois momentos. Antes da 

Emenda Constitucional nº. 24 e depois da Emenda Constitucional nº. 24, como 

é o caso do doutrinador Bezerra Leite. 

Visto que a estrutura organizacional da Justiça do Trabalho antes da 

Emenda Constitucional nº. 24 já foi abordada no tópico 1.1, aborda-se na 

seqüência somente os efeitos deste segundo momento de eficácia da norma 



de maior hierarquia no sistema jurídico nacional depois do próprio texto 

constitucional. 

A Constituição da República Federativa do Brasil após Emenda 

Constitucional nº. 24 classifica os órgãos da Justiça do Trabalho da seguinte 

forma: 

 

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: 
I – o Tribunal Superior do Trabalho; 
II – os Tribunais Regionais do Trabalho; 
III – Juízes do Trabalho. 
 
 

Leite (2003, p. 83), assim descreve a estruturação da justiça do 

Trabalho: 

 

Desde a sua criação, a Justiça do Trabalho está estruturada 
em três graus de jurisdição: 
No primeiro grau funcionam as Varas do Trabalho (designação 
dada pela Emenda Constitucional nº. 24/99 às antigas Juntas 
de Conciliação e Julgamento). 
No segundo grau funcionam os Tribunais Regionais do 
Trabalho (TRTs). 
No terceiro grau funciona o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST).  

 
 

Antes de se falar sobre o funcionamento individualizado dos órgãos 

da justiça do Trabalho “É preciso fazer a distinção entre composição e 

funcionamento, antes de se verificarem tais situações [...].” Na composição, 

temos o número total de juízes que integram o órgão julgador. No 

funcionamento, há o número de juízes necessários para serem feitas as 

deliberações.” (Martins, 2004, p. 114). 

 Portanto, as Varas do Trabalho são compostas por um juiz singular 

e um juiz substituto. 

Como primeira instância da justiça trabalhista, as Varas do Trabalho 

compete: 

 

Dissídios individuais são controvérsias surgidas nas relações 
de trabalho entre o empregador (pessoa física ou jurídica) e o 
empregado (este sempre como indivíduo, pessoa física). Esse 
conflito chega a Vara na forma de Reclamação (ou 
Reclamatória) Trabalhista. (Leite, 2003, p. 88). 



 
 
Com o aparecimento da Lei nº. 6.947/81 foram criados requisitos 

para a criação de novas Varas do Trabalho. Martins (2004, p. 104), assim os 

enumera: 

 
a) o TST de dois em dois anos analisa proposta de criação de 
novas Varas, encaminhando projeto de lei ao governo; 
b) é preciso que existam mais de 24.000 empregados na 
localidade ou que tenham sido ajuizadas 240 reclamações 
trabalhistas anuais, em média, nos últimos três anos; 
c) nos locais onde já existam Varas só serão criadas outras 
quando o número de processos por ano for de 1.500 nas 
existentes; 
d) a jurisdição de uma Vara é estendida aos municípios 
próximos num raio de 100 quilômetros da sede, desde que 
existam meios de acesso e de comunicação regulares com os 
referidos locais. 

 
 
O Juiz do Trabalho, que se encontra representando o Estado, obteve 

suas garantias constitucionais somente com a publicação da Constituição 

Federal de 1946, que além de trazer para o judiciário a Justiça do Trabalho, 

organizou a carreira de Juiz do Trabalho, com ingresso mediante concurso 

público de títulos e provas, promoções pelos critérios alternados de antiguidade 

e merecimento, e assegurando-lhes, ainda, as garantias inerentes a 

magistratura. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. 

(Giglio, 1995, p. 30). 

Isto porque no período de 1932, data de criação das Juntas de 

Conciliação e Julgamento, a 1946 o Juiz do Trabalho que pertencia ao quadro 

do Poder Executivo, como a própria Justiça do Trabalho, poderia ser demitido a 

qualquer momento, o que gerava uma falta de critérios na apreciação dos 

processos examinados. Com essas garantias mais o Princípio do livre 

convencimento, entende-se a formação do Estado-juiz, que hoje se encontra 

adequado ao princípio do Juiz natural. (Giglio, 1995, p. 31).  

Leite (2003, p. 88), traz que os Tribunais Regionais do Trabalho tem 

como função: 

 

Os TRTs julgam recursos ordinários contra decisões de Varas 
do Trabalho, agravos de instrumento, ações originárias 
(dissídios coletivos de categorias de sua área de jurisdição – 



sindicatos patronais ou de trabalhadores organizados em nível 
regional), mandados de segurança, ações rescisórias de 
decisões suas ou das Varas do Trabalho, etc. 
 
 

Quanto à organização dos TRTs, destaca-se como ponto de atuação 

a Emenda Constitucional nº. 45, que além de ter acrescido a competência da 

Justiça do Trabalho, ainda alterou a composição dos Tribunais Regionais do 

Trabalho de forma bastante significativa. Também suprimiu o antigo texto do 

artigo 112 da Constituição Federal de 1988, que previa a existência de pelo 

menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado da Federação e no 

Distrito Federal por um texto contendo a seguinte expressão: 

“Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas 

comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, 

com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho” (Brasil, 2006, p. 69). 

Assim sendo, através do texto constitucional acima transcrito pode-

se entender que a competência da Justiça do Trabalho é relativa e, podendo 

parte desta competência ser designada à justiça comum, salvo o princípio do 

duplo grau de jurisdição que fica reservado ao órgão jurisdicional 

especializado.  

Já sabido da alteração da composição dos TRTs, conforme conteúdo 

acima abordado, trata-se agora de dar sua localização e conteúdo atual, após a 

Emenda Constitucional nº. 45, de 08 de dezembro de 2004, que se encontra no 

artigo 115 da Constituição Federal de 1988 e dispõe do seguinte texto: 

 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem se , 
de no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na 
respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos, sendo: 
I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público 
do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94; 
II – os demais, mediante promoção de juízes por antiguidade e 
merecimento, alternadamente. 
§1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça 
itinerante, com a realização de audiências e demais funções 
de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e 
comunitários. 



§2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim 
de assegurar o pleno acesso do judiciário á justiça em todas 
as fases do processo.  (Brasil, 2006, p. 69). 
 
 

Na terceira e última instância da Justiça do Trabalho temos o 

Tribunal Superior do Trabalho, que possui como tarefa básica uniformizar as 

jurisprudências da Justiça do Trabalho, sem esquecer das demais atribuições: 

julgar os recursos de revista, recursos ordinários e agravos de instrumento contra decisões de TRTs e 

dissídios coletivos de categorias organizadas em nível nacional, como bancários, aeronautas, aeroviários, petroleiros e outros, 

além de mandados de segurança, embargos opostos a suas decisões e ações rescisórias. (Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho, [s.d.]). 
Semelhante ao ocorrido com os TRTs a Emenda Constitucional nº. 

45 também alterou a composição dos Tribunais Superiores do Trabalho, tanto 

que acresceu um artigo na atual Carta Política, o artigo 111-A, que assim se 

manifesta a respeito da composição do TST: 

 

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 
vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais 
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados 
pelo Presidente da República após aprovação pela maioria 
absoluta do Senado Federal, sendo: 
I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público 
do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94; 
II – os demais dentre juízes do Trabalho dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, 
indicados pelo próprio Tribunal Superior. 
§ 1º A lei disporá sobre competência do Tribunal Superior do 
Trabalho. 
§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho; 
I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, 
regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na 
carreira; 
II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe 
exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, 
orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, 
cujas decisões terão efeito vinculante.  
 

 



O Conselho Superior da Justiça do Trabalho é o mais novo setor do 

Tribunal Superior do Trabalho, conforme visto no artigo 111-A da CRFB, item 

de competência do TST acima transcrito. 

Segue abaixo a inovação acima mencionada, o texto do artigo 111-A 

alterado pela Emenda Constitucional nº. 45, que possui a função precípua de: 

 

I - emitir parecer a ser encaminhado ao Tribunal Superior do 
Trabalho sobre: 
a) propostas orçamentárias e pedidos de créditos adicionais 
formulados e aprovados pelos Tribunais Regionais 
do Trabalho; 
b) propostas de criação ou extinção de Tribunais Regionais do 
Trabalho e de alteração do número de seus 
Membros; 
c) propostas de alteração da organização e divisão judiciárias: 
d) propostas de criação ou extinção de cargos das Secretarias 
dos Tribunais Regionais do Trabalho; 
e) propostas de fixação de vencimentos dos Juízes dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, dos Juízes 
Presidentes, Juízes do Trabalho Substitutos e dos servidores 
da Justiça do Trabalho de Primeiro e Segundo 
Graus; e 
f) projeto de lei sobre o Regimento de Custas da Justiça do 
Trabalho. 
II - expedir recomendações gerais de procedimentos 
relacionados com os sistemas de recursos humanos, 
orçamento, administração financeira, controle interno e 
informática da Justiça do Trabalho de Primeiro e 
Segundo Graus, além de outras atividades auxiliares comuns 
que necessitem de uniformização; 
III - fixar a política de atuação da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho; 
IV - aprovar as diretrizes propostas pelo Diretor da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho para o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas, visando ao aperfeiçoamento do 
sistema judiciário; 
V - aprovar Planos de Ação da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, 
relativos a cursos e outros eventos destinados aos 
magistrados da Justiça do Trabalho; 
VI – recomendar diretrizes para o Plano Permanente de 
Capacitação dos Servidores da Justiça do Trabalho; e 
VII - elaborar seu Regimento Interno e submetê-lo à 
aprovação do Tribunal Superior do Trabalho. (Tribunal 
Superior do Trabalho [s.d.]). 

 

 



Além desses órgãos que compõem a estrutura organizacional da 

Justiça do Trabalho, também existem outros órgãos e setores fundamentais ao 

seu bom funcionamento e que prestam relevantes serviços à comunidade 

jurisdicionada.  

Dentre eles destacam-se as Comissões de Conciliação Prévia, que 

funcionam como uma espécie de Mediação formada por autocomposição entre 

trabalhadores e empregadores, de forma paritária, a fim de se resolver conflitos 

trabalhistas sem recorrer ao judiciário. Solução esta que obedece ao que 

dispõe o parágrafo primeiro do artigo 114 da CRFB e os artigos 625-A a 625-H 

da CLT, os quais foram acrescidos pela lei 9.958 em 12 de janeiro de 2.000. 

(Nascimento, 2002, p. 204). 

Carrion (2006, p. 481), explana sobre as principais características 

deste instituto. 

 

Sua constituição é obrigatória, não obstante o legislador utilize 
“poderá” no art. 625-A: é que o art. 625-D, caput, dispõe que 
“qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à 
Comissão” e seus §§ 2º e 3º exigem a juntada de declaração 
de tentativa conciliatória frustrada com a descrição do objeto, 
quando do ajuizamento da ação. Essa exigência coloca-se 
como condição da ação trabalhista, já que, inobservado esse 
requisito, faltaria interesse de agir.  
[...]. 
A provocação da Comissão suspende o prazo prescricional 
para ajuizamento da ação trabalhista, que continua a fluir, pelo 
que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou 
do esgotamento do prazo do art. 625-F. 

 
 
Ministério Público do Trabalho – o Ministério Público se encontra 

disciplinado na Constituição Federal de 1988 da seguinte forma: Das Funções 

Essenciais à Justiça, através dos artigos 127, que resumidamente dispõe: 

“instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis.”, “Art. 128. O Ministério Público 

abrange: I – O Ministério Público da União, que compreende: a) o Ministério 

Público Federal; b) o Ministério Público do Trabalho; [...].”  



Na CLT o Ministério Público do Trabalho se encontra disciplinado em 

título próprio, e com sua função estipulada no artigo 736, do mesmo texto 

consolidado: 

 

Art. 736. O Ministério Público do Trabalho é constituído por 
agentes diretos do Poder executivo, tendo por função zelar 
pela exata observância da Constituição Federal, das leis e 
demais atos emanados dos poderes públicos, na esfera de 
suas atribuições. 
Parágrafo único. Para o exercício de suas funções, o 
Ministério Público do Trabalho reger-se-á pelo que estatui esta 
Consolidação e, na falta de disposição expressa, pela norma 
que regem o Ministério Público Federal. 

 
 
Os Promotores Públicos do Trabalho:  

 

[...] tem competência para dar assistência jurídica aos 
empregados nas comarcas onde não houver Vara ou sindicato 
[...]. Proteção aos índios [...]. Multas [...]. Menores de 18 sem 
representante legal [...].Representação para aplicação das 
penalidades [...]. (Carrion, 2006, p. 568). 
 
 

 Como órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho temos a secretaria, a 

distribuição à contadoria e o oficial de justiça – avaliador, que não é um órgão, 

mas se encontra incluso no Capítulo VI – Serviços auxiliares da Justiça do 

Trabalho, da CLT. (Martins, 2004, p. 115). 

Na Justiça do Trabalho as atribuições da secretaria são as de 

receber as petições, autuar, dar andamento, conservar e demais serviços 

designados pelo Juiz, idênticas ao do cartório na justiça comum. (Martins, 

2004, p. 116). 

Sobre a distribuição, ensina Martins (2004, p. 116): 

 

Existindo mais de uma Vara na localidade, haverá um 
distribuidor, para a distribuição eqüitativa dos processos 
entrados. Os distribuidores podem fornecer certidões ou 
recibos da distribuição. Nos Tribunais também há distribuidor, 
visando distribuir o mesmo número de processos para cada 
um dos juízes. 

  
Sobre a contadoria, melhor explica Nascimento (2002, p. 173). 



“Faz os cálculos de juros de mora, atualizações e outros que lhe são 

atribuídos pelos juízes. Não deve ser confundido com o perito contador, 

designado pelos juízos para elaborar laudos.” 

 

 
2.3 AUTONOMIA DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 
 
Inicialmente, considera-se de suma importância descrever quais são 

os requisitos para se obter a autonomia de uma ciência antes de adentrar na 

discutida questão da autonomia do Direito Processual do Trabalho. Tão 

discutida que se observam duas formas de conceder a autonomia de ciência. A 

primeira forma vem apresentada por Martins (2004, p. 53). 

 

Assim, pode-se dizer que, para caracterizar a autonomia de 
uma ciência, mister se faz: (a) a existência de vasta matéria, 
que mereça um estudo de conjunto; (b) a existência de 
princípios próprios; (c) a constatação de institutos peculiares. 

 
 
E a segunda forma, que aqui se encontra mencionada por Leite 

(2003, p. 68). “O segundo critério baseia-se nos elementos componentes da 

relação jurídica, isto é, os sujeitos, o objetivo e vincula obrigacional que os 

interliga.” 

A dúvida quanto à autonomia do Direito Processual do Trabalho se 

dá por diversos motivos, entre os quais podemos destacar, primeiramente, o 

impasse entre as teorias a serem adotadas para considerar sua autonomia, a 

monista ou a dualista. Explicadas por Nascimento (2002, p. 56). 

 

Para a teoria monista, o direito processual é um só, governado 
por normas que diferem substancialmente a ponta de justificar-
se o desdobramento e a autonomia do direito processual 
penal, do direito processual civil e do direito processual do 
trabalho. 

  
 
Dentre os doutrinadores que concordam com essa classificação 

podemos encontrar o argentino Ramiro Podetti e os brasileiros Jorge Pinheiro 

Costa e Valentin Carrion (apud, Bezerra Leite, 2003, p. 69), que assim nos 

ensina: 



“[...] o direito processual se subdivide em processual penal e 

processual civil (em sentido lato, ou não penal). As subespécies deste são o 

processual trabalhista, processual eleitoral, etc.” 

 

[...]. Isso leva à conclusão de que o direito processual do 
trabalho não é autônomo com referência ao processual civil e 
não surge do direito material laboral. O direito processual do 
trabalho não possui princípio próprio algum, pois todos os que 
norteiam são do processo civil (oralidade, celeridade, etc.) 
 

   
A teoria dualista sustenta a dualidade de setores e a autonomia do 

direito processual trabalhista. E entre os dualistas encontramos Amauri 

Mascaro Nascimento, Sérgio Pinto Martins, Mozart Victor Russomano, 

Humberto Theodoro Junior, José Augusto Rodrigues Pinto, Wagner Giglio e 

Coqueijo Costa. (Martins, 2004, p. 59). 

Divergente dos monistas, Sérgio Pinto Martins (2004, p. 59), expõe 

seu conceito a respeito de direito processual: 

“O Direito Processual é gênero do qual são espécies o Direito 

Processual Penal, Direito Processual Civil e o ramo mais recente é o Direito 

Processual do Trabalho.”  

Nascimento (2002, p. 60), considera que o problema da autonomia 

do direito processual trabalhista se encontra no fato desta estar junto ao direito 

material, ou seja, na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 

No Brasil, as normas do direito processual do trabalho estão 
contidas na Constituição Federal e na Consolidação das Leis 
Trabalhistas, e não há autonomia legislativa se examinado 
esse aspecto sob o prisma do conjunto de normas em que 
estão os dispositivos sobre processo do trabalho no plano 
infraconstitucional; é disciplinado no mesmo corpo de leis de 
direito do trabalho, a CLT – Consolidação das Leis do 
Trabalho -, além de algumas normas esparsas. Houve 
tentativas no sentido de dotar o Brasil de um Código de 
Processo do Trabalho, porém a iniciativa não conseguiu maior 
ressonância. 

 
  
De forma a respeitar os três requisitos impostos para se obter uma 

ciência autônoma, Giglio (1995, p. 103-108), demonstra que o direito 

processual do trabalho preenche as exigências necessárias. 



“3a. Instituições próprias.” 

“[...] decisões normativas.” 

“[...]a outorga do jus postulandi às partes, a eliminação dos recursos, 

nos processos de rito sumário e a organização judiciária, com três graus de 

jurisdição [...].”  

[...] a possibilidade de se equiparar a ação coletiva a uma 
provocação legislativa, onde o autor, sob a forma externa de 
prestação jurisprudencial, requerer ao Estado-juiz não o 
reconhecimento de um direito material, mas a criação ou a 
modificação de um direito, numa atividade de fundo 
legiferante; e que os itens V e VI do art. 613 da CLT parecem 
outorgar às partes de uma Convenção Coletiva o poder de 
estipular normas processuais atinentes ao procedimento a ser 
adotado para a solução dos conflitos dela resultantes, criando 
fonte extra-estatal de Direito Processual.  

 
 
“3b. Princípios próprios”  

   “O primeiro princípio concreto, de âmbito internacional, é o 

protecionista [...].” 

[...], porque pressupõe a desigualdade das partes e, na 
tentativa de equipará-las, outorga superioridade jurídica ao 
trabalhador, para compensar sua inferioridade econômica e 
social diante do empregador; e porque diz respeito, é aplicado 
e vivido pela maioria da população. O Direito Civil aproveita 
aos proprietários de bens; o Direito Comercial, aos 
comerciantes; o Penal se aplica aos criminosos. Mas se nem 
todos possuem bens, são comerciantes ou criminosos, 
praticamente todos trabalham, e a maioria flagrante trabalha 
sob vinculo de subordinação. 

 
 
“Em suma: o trabalhador é protegido pela lei, e não pelo juiz.” 

“O segundo princípio concreto, da nomogênese derivada, da 

delegação legislativa ou da jurisdição normativa, só vigora plenamente no 

direito brasileiro.” 

 

[...] sua substância, a decisão normativa vigora até que outra, 
a contrarie, venha a derrogá-la, e por isso as prestações 
pagas, em cumprimento da primeira decisão, não podem ser 
recuperadas, mesmo que decisão posterior venha reformá-la, 
como dispõe a Lei nº. 4.725, de 13 de julho de 1965, art. 6º, § 
3º. 
[...]. 
Ao terceiro chamaremos de principio da despersonalização do 
empregador. Sob sua inspiração, garante-se o trabalhador 



contra as alterações na estrutura jurídica ou na propriedade da 
empresa: são os bens materiais e imateriais componentes do 
empreendimento que asseguram a satisfação do julgado. 
[...]. 
Por último, lembraremos o princípio da simplificação 
procedimental, válido também internacionalmente, e revelado, 
no nosso direito, pela outorga do jus postulandi às partes, pela 
comunicação postal dos atos processuais, nomeação de perito 
único, eliminação da fase de avaliação dos bens penhorados 
etc. 

 
 
Assim sendo, “A nosso ver, e salvo melhor juízo, são esses os 

princípios concretos que fundamentam a existência autônoma do direito 

Processual do Trabalho, sob o aspecto científico.” 

E como terceiro requisito para se obter uma ciência autônoma, 

continua Giglio com suas máximas: 

“3c. Fins próprios” 

Como fins próprios podemos destacar algumas das funções 

primordiais do direito processual trabalhista. Como: exteriorizar o direito 

material; compensar inferioridade econômica do trabalhador com superioridade 

jurídica; celeridade processual, esta diferente do direito processual comum, 

pois possui natureza imprescindível, a alimentar, e menos importante a paz e a 

organização social quando se trata de solução de greve. Diante das posições 

de alguns monistas, que não consideram os fins acima transcritos como 

autonomia, mas sim como um ramo do tronco processual civil, tem-se o 

processo coletivo do trabalho, em que as partes, em dissídios coletivos, servem 

de veículo para a criação ou modificação de normas jurídicas. (Giglio, 1995, p. 

113). 

Apresentam-se, ainda, demais informações que ajudam a 

desmistificar a autonomia do direito processual do trabalho, são os fatos de que 

a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, ou seja, com juizes também 

especiais, que tem como escopo solucionar conflitos trabalhistas e manter a 

organização operacional de seus três órgãos, possui procedimentos 

diferenciados e o fato de ter como fonte subsidiária o Processo Civil. (Leite, 

2003, p. 70). 

De maneira a encerrar esta confrontação de teorias e de uma 

possível autonomia do direito processual trabalhista, leciona Leite (2003, p.71) 



“O direito processual do trabalho é, portanto, constituído por um 

sistema de princípios, normas e instituições próprias, pois são esses elementos 

que o diferenciam do direito processual penal e civil, conferindo-lhe autonomia.” 

 

 

2.4 RITOS TRABALHISTAS 

 

 

Os procedimentos na justiça do trabalho se encontram divididos em 

comuns, o qual será tema deste tópico, e os procedimentos especiais, 

encontrados na CLT nos artigos 853 e 856. 

O procedimento comum se subdivide em três ritos, e cada qual se 

encontra separado pelos demais, principalmente em razão do valor das custas, 

conforme ensina Leite (2003, p. 205). 

  

O procedimento sumaríssimo só tem lugar nas ações 
trabalhistas [...] cujo valor da causa seja maior que dois 
salários mínimos e menor do que quarenta salários mínimos. 
Isto porque, nas causas até dois salários mínimos, o 
procedimento legal é o sumário; nas causas de valor acima de 
quarenta salários mínimos, o procedimento legal é o ordinário.  

 
 
O Rito Sumário entrou no processo do trabalho através da Lei nº. 

5.584/70, com a função precípua de causar maior celeridade na justiça do 

trabalho por versar sobre valor da causa de até dois salários mínimos. Vale 

lembrar que o valor do salário mínimo a ser computado será o do momento da 

propositura da ação. 

 Entre outras características específicas deste procedimento, 

podemos destacar as seguintes: a dispensa do resumo dos depoimentos na 

ata de audiência, contendo somente a conclusão da Vara no que diz respeito à 

matéria de fato; a inexistência de recurso da decisão final, salvo se versar 

sobre matéria constitucional, no entanto, se o valor da causa for designado 

pelo juiz da Vara e sofrer impugnação nas razões finais, poderá qualquer uma 

das partes propor o pedido de revisão sobre o valor da causa. Giglio considera 

que esta revisão com prazo de quarenta e oito horas para sua interposição 

tenha natureza jurídica de recurso, contudo, por não se encontrar no rol dos 



recursos descritos no artigo 893 da legislação consolidada. O mesmo 

doutrinador (1995, p. 375) elenca os pressupostos de admissibilidade desta 

revisão:  

 

1) ter o valor da causa sido fixado pelo juiz; 2) ter havido 
impugnação desse valor, em razões finais; 3) ter o juiz mantido 
o valor fixado; 4) ser o pedido instruído com cópias da inicial e 
da ata da audiência. A falta de qualquer um desses requisitos 
torna incabível o pedido de revisão. 

 
 
 

De forma a complementar os ensinamentos de Giglio, Leite (2003, p. 

204) revela que:  

 

[...] o procedimento sumário não é aplicável na hipótese em 
que a sentença é desfavorável a pessoas jurídicas de direito 
público. [...], razão pela qual a sentença contrária às entidades 
de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição 
obrigatório, [...] Orientação jurisprudencial n. 9 da SDI-1 do 
TST.  
 
 

Para finalizar o assunto do pedido de revisão, a respectiva interposição 

deverá ser apresentada na Vara do Trabalho, sem o depósito recursal, por não 

se tratar de um recurso propriamente dito, o qual será remitido para avaliação 

do presidente do Tribunal Regional local, sem efeito suspensivo, o qual não 

caberá recurso desta decisão. 

Outro detalhe importante sobre este assunto é o fato do recorrido não 

poder contra razoar, nem o juiz de manter o julgado, por causa do principio da 

celeridade.  

Portanto, como a idéia central deste procedimento é a agilidade 

processual da lide, todas as fases deste procedimento, inclusive ouvida de 

testemunhas, deverão ser realizadas em audiência única, salvo se houver o 

pedido de revisão. 

O procedimento Sumaríssimo surgiu no processo do trabalho por 

intermédio da Lei nº. 9.957/2000, acrescendo ao artigo 852 da CLT as alíneas 

de A até I. Possui, também, como principal função dar agilidade nas ações 

trabalhistas individuais simples ou plúrimas, com valor da causa superior a dois 

salários mínimos chegando a um teto de quarenta salários mínimos, conforme 



reza o artigo 852-A da norma consolidada, deixando de fora os dissídios de 

ordem coletivo. 

Martins (2004, p. 266), explica que:  

 

Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas 
em que é parte a administração pública direta, autarquia e 
fundacional (parágrafo único do art. 852-A da CLT). Estão, 
porém, inseridas no âmbito do procedimento sumaríssimo as 
empresas públicas que explorem atividade econômica e as 
empresas de economia mista, já que a norma legal não se 
refere a elas expressamente. 
 
 

No que diz respeito às particularidades deste instituto, pode-se destacar: 

a) o pedido, bem como o valor da causa, deverá ser certo e determinado – art. 

852-B, I, da CLT; b) a ata de audiência deverá ser resumida no que diz respeito 

às informações necessárias para a resolução da lide – art. 852-F da CLT; c) a 

instrução e o julgamento deverão ser realizados em audiência única – art. 852-

C, da CLT; d) cada parte poderá levar somente duas testemunhas – art. 852-H, 

§2º, da CLT; e) a solução do processo se dará no prazo máximo de trinta dias 

– art. 852-H, §7º, da CLT; f) é dispensado o relatório na sentença – art. 852-I, 

da CLT; g) não existe restrição quanto a recursos neste procedimento. 

Ressalta-se que mais minúcias sobre o tema em questão foge do objetivo 

deste trabalho. 

Quanto ao procedimento ordinário, conforme já descrito acima, é o 

procedimento trabalhista que se dá com o valor das custas acima de quarenta 

salários mínimos. Destaca-se ainda, que este era o único procedimento 

existente na justiça do trabalho, contudo, objetivando a celeridade processual, 

característica predominante nesta justiça especial, surgiram os ritos sumário e 

sumaríssimo. 

A CLT em seus artigos 837 a 852 impõe a forma que devem se dar os 

atos no procedimento ordinário. Corrobora o artigo 849, do mesmo texto 

consolidado, que se trata de audiência única. No entanto, devido a grande 

quantidade de ações e suas complexidades, a audiência trabalhista no 

procedimento ordinário se encontra dividida em três atos: Audiência Inaugural 

de Conciliação, Audiência de Instrução e Audiência de julgamento. (Leite, 

2003, p. 202). 



Cabe ressaltar, neste momento, que a Justiça do Trabalho de hoje é o 

resultado de uma evolução histórica e jurídica que se iniciou há cem anos. E 

teve como companheira, em alguns passos de seu progresso, a Constituição 

Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 A PROVA NO PROCESSO DO TRABALHO 

 

 

Seja a audiência una ou dividida nas três fases, inaugural, instrução e 

sentença, em ambos os casos existe a fase de instrução do processo. Fase 

esta com o único objetivo de coletar provas, art. 840 da CLT. 

Também conhecida como fase probatória, esta se inicia com as provas 

orais após a defesa da inicial, isto é, se não houver conciliação. 

Com o objetivo de provar os fatos controvertidos existentes entre a 

inicial e a defesa, o juiz começa os trabalhos desta fase com o interrogatório do 

reclamante e depois do reclamado. Momento continuo, recomeça o 

interrogatório, porém, desta vez das testemunhas do reclamante e 

posteriormente as do reclamado. 

O juiz através desses tipos de provas, interrogatório pessoal e 

testemunhal, visa adquirir dos interrogados a confissão, conhecida como rainha 

das provas. Contudo, nada impede que as partes se utilizem de outros meios 

de prova. Muito comum nesta situação, após o interrogatório, seja requerida a 

prova pericial, haja vista, que as provas documentais foram juntadas pelas 

partes na fase inaugural do processo, importante salientar que só serão aceitas 

as provas lícitas, as quais deverão passar posteriormente pelo livre 

convencimento do juiz. (Martins, 2004, p. 206). 

 

 

3.1 CONCEITO DE PROVA E PRINCÍPIOS PROBATÓRIOS 

 

 

3.1.1 Conceito de Prova 

 

 

Prova é uma palavra que tem origem do latim proba, e que significa 

demonstrar. Voltando o termo prova para o significado jurídico obtem-se a 

expressão prova judicial, que é explicada por diversos doutrinadores, os quais 

não chegam a uma unanimidade quanto ao seu conceito, no entanto, nenhum 

deles foge da idéia principal: “as provas são os meios processuais ou materiais 



considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, 

ou não, da existência e verificação de um fato jurídico.” (Junior, 1996, p. 755). 

Após serem examinados vários conceitos de prova, expõe-se a 

explicação de Teixeira Filho, no sentido que a prova judicial “É a 

demonstração, segundo as normas legais específicas, da verdade dos fatos 

relevantes e controvertidos no processo.” (2003, p. 36). 

Acredita-se que este conceito traz uma simplicidade e um objetivismo 

necessário para os dias atuais, respeitando os demais doutrinadores. 

Entretanto, este doutrinador defende que a prova não é um meio de se 

buscar a verdade dos fatos em que se funda uma ação, mas um resultado. 

Assim pontifica ele: (Filho, 2003, p. 36). 

 

Pela nossa parte, [...], entendemos que prova é resultado e 
não meio, [...], a ser assim, ter-se-ia de admitir, 
inevitavelmente, por exemplo, que qualquer documento 
juntado aos autos constituiria, por si só, prova do fato a que se 
refere, ignorando-se, com isto, a apreciação judicial acerca 
desse meio de prova, apreciação que resultaria na revelação 
do resultado que tal meio produziu, [...]. Ademais, se o meio é 
a prova, como sustentar-se essa afirmação diante de 
declarações conflitantes de duas testemunhas sobre o mesmo 
fato? Ambas, nesta hipótese, teriam provado a existência de 
duas verdades? Não nos parece que isto seja aceitável, 
processual e logicamente, pois no caso fixado é curial que 
apenas se poderia admitir um dos depoimentos, segundo o 
critério de valoração da prova, desprezando-se 
necessariamente o outro, porquanto se refere a um fato 
comum. 

 
 
Opinião esta, que diverge do doutrinador Amauri Mascaro Nascimento 

(2002, p. 425): “[...] a prova judicial é a confrontação da versão de cada parte, 

com os meios produzidos para aboná-la.”; Coqueijo Costa, 1978, apud Teixeira 

Filho, 2003, p. 35. “é o complexo de elementos de que um juiz dispõe para o 

conhecimento dos fatos relevantes para a solução de uma demanda.”, Carlos 

Lessona, apud Russomano, 1953, p. 1187. “É, um meio de se descobrir a 

verdade, trazendo a certeza ao espírito do julgador.” e até mesmo do próprio 

Código de Processo Civil que afirma declaradamente, no texto esculpido no 

artigo 332, que prova é um meio, conforme se observa: “Todos os meios legais, 

bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 



Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação 

ou a defesa.” 

Deste modo, as decisões do magistrado serão suportadas por dois 

pilares, da prova e do direito, refazendo, praticamente, o conceito de jurisdição, 

aplicar a lei a um caso concreto, ou seja, aplicar a lei sobre a prova judicial.  

Portanto, a finalidade da prova não é somente convencer o juiz ou o 

tribunal, mas, constituir a formação de seu convencimento, pois segundo o 

artigo 131 do Código de Processo Civil o magistrado não pode julgar contra a 

prova existente nos autos, sob pena de nulidade da sua decisão. (Filho, 2003, 

p. 65/66). 

 

 

3.1.2 Classificação das Provas 

 

 

Quanto à classificação, as provas podem ser classificadas em três 

critérios: 

a) O objeto das provas, que são os fatos; 

b) O sujeito da prova, que são os juizes e as partes; 

c) A forma da prova, que pode ser documental, testemunhal e material. 

(Filho, 2003, p. 87/88). 

 

 

3.1.3 Do Momento da Prova 

 

 

Segundo Oliveira (2001, p. 52) “A prova se mantém em sede abstrata, 

enquanto não requerida, não deferida e não produzida.” 

De acordo com os artigos 845 “o reclamante e o reclamado 

comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, 

apresentando, nessa ocasião, as demais provas” e 787 da CLT, “a reclamação 

escrita deverá ser formulada em 2 (duas) vias e desde logo acompanhadas dos 

documentos em que se fundar”, diante desses dois artigos da CLT não haveria 

necessidade do requerimento de provas ao juiz, contudo, existe a possibilidade 



de serem requeridas outras provas, como, perícia contábil, grafotécnica, 

depoimento antecipado, visita in loci, entre outras. Ficando a cargo do juiz, na 

função de orientador do processo, a incumbência de zelar pelo rápido 

andamento da lide, deferindo as provas que entender necessárias e indeferindo 

as diligencias que entender desnecessárias e procrastinatórias ao bom 

andamento do processo. (Oliveira, 2001, p. 52/53). 

Tendo sido explicado acima os momentos do requerimento e do 

deferimento da prova, segue abaixo a explicação do último momento da prova, 

a produção, conforme ensina Oliveira (2001, p. 54). “[...] a produção dar-se-á 

na sessão designada para instrução.” 

Desta vez, o doutrinador acima, explica as causas de exceção. “São 

exceções a prova produzida por precatória (art. 202 e ss., do CPC, a oitiva de 

pessoa enferma (parte ou testemunha) (art. 336, parágrafo único, do CPC), a 

antecipação de prova (arts. 846 a 851, do CPC).” (2001, p. 54). 

Realizados os três passos acima, requerimento, deferimento e 

produção, obtemos a prova concreta, que ao ser avaliada sofrerá uma 

valoração pelo juiz, como explica o artigo 131 do CPC: 

 

O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados 
pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que 
lhe formaram o convencimento. 

 
 
A apreciação do juiz, quanto a prova judicial, deverá passar 

obrigatoriamente pelo Princípio do Livre Convencimento ou Persuasão 

Racional, que será enfocado no item abaixo. 

 

 

3.1.4 Princípios Probatórios 

 

 

 Segundo Leite (2003, p. 352), são aqueles que tem como função nortear 

a temática das provas na esfera processual. 

 

 



3.1.5 Princípio do Contraditório 

 

 

Por uma questão de hierarquia de normas, o princípio do contraditório se 

encontra em vantagem dos demais por se encontrar inserido no texto legal da 

CRFB/1988. O qual será explicado abaixo pelas palavras de Pinto Martins 

(2004, p. 320). 

 

Contraditório: apresentada uma prova em juízo, a parte 
contrária tem o direito de sobre ela se manifestar, 
impugnando-a. Em qualquer processo judicial é assegurado o 
contraditório, inclusive pelo inciso LV do art. 5º da 
Constituição; 

 
 

3.1.6 Princípio da Ampla Defesa 
 

 

 Que segundo Leite (2003, p. 41/42) quer dizer: 
 

Encontra-se positivado no art. 5º, LV, da CF, funcionando 
como complemento do princípio do contraditório. 
Com efeito, a não se admitir a relação processual sem a 
presença do réu, não teria sentido tal regramento se, 
comparecendo a juízo para se defender e opor-se à pretensão 
autoral, o réu ficasse impedido ou inibido de excepcionar, 
contestar, recorrer ou de deduzir toda a prova de seu 
interesse. 

  
 

3.1.7 Princípio da Unidade da Prova 

 

 

Entendido por Teixeira Filho (2003, p. 68) da seguinte forma: 

 
Assim, o princípio em exame está a indicar que as provas 
devem ser apreciadas em seu conjunto, sem que se tenha de 
decidir, com exclusividade, em favor de um dos litigantes, só 
porque teria provado a maioria dos fatos em que se apóiam os 
seus pedidos. Para esse efeito, pouco importa que o conjunto 
probatório seja constituído por uma miscigenação de meios 
(documentos, testemunhas, perícia e todos os demais, 
moralmente legítimos, previstos em lei); sobreleva, sim, o fato 
de que esses meios, indistintamente, se revistam de eficácia 



para provar o que pretendem, atuando, desta maneira, na 
formação do convencimento do julgador.  
 
 

3.1.8 Princípio do Livre Convencimento ou Persuasão Racional 

 

 

O doutrinador Oliveira (2001, p. 56) revela que no caso do princípio da 

livre convicção “[...] o juiz estava completamente livre na apreciação da prova, 

preso apenas ao seu convencimento intimo [...]”.  

Para dar um maior significado do princípio da livre convicção, Oliveira 

(2001, p. 57) usa as palavras de Moacyr Amaral Santos, vejamos: 

 

A verdade jurídica é a formada na consciência do juiz, que não 
é, para isso, vinculado a qualquer regra, quer no tocante à 
espécie de prova, quer no tocante e sua avaliação. A 
convicção decorre não só das provas colhidas, mas também 
do conhecimento pessoal do juiz, das suas impressões, e à 
vista destas lhe é lícito repelir qualquer ou todas as demais 
provas. Além do que não está obrigado a dar os motivos em 
que funda a sua convicção, nem os que levaram a condenar 
ou absolver. 

  
 
 No princípio da persuasão racional do juiz, explica Oliveira (2001, p. 58) 

que “[...] a liberdade que se concede ao juiz nada tem de arbitraria, já que a 

sua decisão deverá ser calcada na prova produzida, cujo conjunto lhe 

fornecerá alento para a convicção.” 

 Continua a explicação de Oliveira (2001, p. 58): 

 

O juiz brasileiro deverá apreciar as provas e decidir nos termos 
do art. 131, do CPC, que comanda: “O juiz apreciará 
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 
constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes; 
mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram 
o convencimento.”    

 
 
3.1.9 Princípio da Oralidade  
 

 

 Segundo Leite (2003, p. 55) “Este princípio não encontra residência em 

nenhuma norma expressa do CPC ou da CLT [...].” 



No direito processual do trabalho, o princípio da oralidade 
encontra solo fértil para a sua aplicação, a começar pela 
previsão expressa da chamada reclamação verbal, de que 
cuida o art. 840, § 2º, da CLT. 
Outra manifestação do princípio na seara laboral se revela em 
audiência, oportunidade em que as partes se dirigem direta e 
oralmente ao magistrado, propiciando diversos debates orais 
[...], sendo certo que, também oralmente, o magistrado, via de 
regra, resolve as questões surgidas em audiência, mediante 
registro em ata. 

  
  
3.1.10 Princípio da Imediação 

 

 

Demonstra Nascimento (2002, p. 427) que seu significado não é “só a 

direção da prova pelo juiz, mas a sua intervenção direta na instrução 

probatória, mais facilitada quando o processo é fundado na oralidade, como no 

caso trabalhista.” 

 

 

3.1.11 Princípio in dúbio pro misero ou pro operario 

 

 

Preliminarmente, justifica-se a breve explanação deste princípio, por ter 

este assunto um espaço maior reservado posteriormente neste trabalho 

científico. 

 Reis de Paula (2001, p. 143/144) ilustra seu conhecimento sobre este 

assunto da seguinte forma:  

 

Como um dos princípios fundamentais próprios do Direito 
Processual do Trabalho [...] do qual decorre o tratamento 
desigual, [...]. 
O Direito do Trabalho tem como um de seus princípios o de 
proteção que, [...], se expressa sob três formas distintas: 
a) a regra in dúbio, por operário. Critério que deve utilizar o juiz 
ou o intérprete para escolher, entre vários sentidos possíveis 
de uma norma, aquela que seja mais favorável ao trabalhador; 
[...]. 
No campo da valoração da prova, sustentamos que o princípio 
tutelar se aplica quando a prova é insuficiente ou se apresenta 
dividida. Não se trata de um princípio que será aplicado 
simplesmente para suprir deficiências probatórias no processo, 
área especifica do ônus da prova. 



 
 Portanto, o uso do princípio in dubio pro operario atende a duas funções: 

a primeira de proteger o trabalhador, no uso de normas mais favoráveis para 

ele e a segunda de uma possível inversão de ônus da prova, o que foi 

abordado, também, neste trabalho. 

 

 

3.1.12 A Proibição da Prova Obtida Ilicitamente 
 

 

Segundo Teixeira Filho (2003, p. 95): 

 

A CLT, todavia, se revela omissa quanto a uma previsão 
sistemática dos meios de prova admissíveis no processo do 
trabalho, conquanto faça referencia: a) ao interrogatório das 
partes (art. 848); b) à confissão (art. 844, caput); c) à prova 
documental (arts. 878, 830); d) à prova testemunhal (arts. 819, 
820, 821 a 825, 828, 829, 848, § 2º); e) à prova pericial (arts. 
827, 848, § 2º). [...] 
Quanto à inspeção judicial, a lacuna da CLT é plena, [...]. 
Desta forma, [...], o interprete é forçado a recorrer às 
disposições do CPC, com fundamento no permissivo do art. 
769, do texto consolidado. 

 
  
Neste caso específico, a disposição do CPC é o artigo 332: “Todo os 

meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 

neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a 

ação ou a defesa.” 

Antes de se aprofundar um pouco mais neste assunto, entende-se 

necessário a explicação das duas palavras chaves do dispositivo acima, que 

segundo Diniz (1998, p. 73 / 78, vol. 3) quer dizer: 

“LEGAL. O que é conforme a lei. [...].” 

“LEGÍTIMO. [...]; d) fundado em lei; [...]” ou “[...]; h) o que deriva da lei; 

[...].” 

Bem como, a CRFB de 1988 também proibia as provas obtidas por 

meios ilícitos, através do inciso LVI do artigo 5º: “são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos; [...]”. 



Entende Diniz (1998, p. 759, vol. 2) que “ILÍCITO. O que é contrario à lei, 

à moral e aos bons costumes. [...].” 

Filho (2003, p. 95) também entende que os meios moralmente legítimos 

são os que não “atentem contra os direitos da personalidade, particularmente 

quanto à liberdade de pensamento e à privacidade, que foram alcandorados à 

categoria dos direitos constitucionais (art. 5º, IV, X, XI, XII).” 

Ou seja, o juiz, a quem incumbirá declarar se o meio utilizado é imoral 

ou não, inevitavelmente deverá recorrer ao direito material e a própria 

Constituição. (Filho, 2003, p. 96). 

 

 
3.2 OBJETO DA PROVA 
 
 
 “O objeto da prova é confirmar aquilo que a parte alega na inicial ou na 

defesa com o escopo de transmitir convicção ao julgador para decidir.” 

(Oliveira, 2001, p. 27). 

 De forma a complementar o ensinamento acima Giglio (1995, p. 244) 

assim completa:  

 

O pressuposto genérico é de que a Corte conhece o Direito, 
como expressam os brocardos jura novit ria a narra mihi 
factum dado tibis jus. Prescinde-se, portanto, da prova do 
direito, devendo ser provados, como regra, apenas os fatos.  

 
 
 Contudo, nem todos os fatos deverão ser objeto de prova, tomando-se 

como regra os dispositivos § 2º do artigo 331 e 130 do CPC. 

 

§ 2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o 
juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões 
processuais pendentes e determinará as provas a serem 
produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, 
se necessário. 
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
determinar as provas necessárias à instrução do processo, 
indeferindo as diligencias inúteis ou meramente protelatórias. 

 
 
 O fato controvertido segundo entende-se dos exemplos de Teixeira Filho 

(2003, p. 45) quere dizer os fatos que sofreram contestação da parte contrária 



ou os fatos que não ficaram bem esclarecidos, a ponto do magistrado não ter 

conseguido formar seu convencimento sobre esse determinado fato. 

 Outro fato que deverá ser provado é o contido no artigo 337 do CPC: “A 

parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, 

provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.” 

 Vaticina Oliveira (2001, p. 32) que “A regra da mihi factum, dado tibis jus, 

imposta ao juiz, somente tem aplicação absoluta em se tratando de lei federal.” 

 Corrobora Leite (2003, p. 358): 

 

Embora o processo do trabalho não contemple regra 
semelhante, entendemos, com abrigo no art. 769 na CLT, que 
o juiz do trabalho também pode determinar que a parte prove o 
teor e a vigência dos Acordos Coletivos, Convenções 
Coletivas, Regulamentos Empresariais, Sentenças Normativas 
ou Direito Comparado que invocarem como fundamento da 
ação ou da defesa. 

  
 

Em segundo momento, o CPC explica os fatos que não necessitam de 

provas, são os esculpidos no art. 314 do mesmo Digesto: 

 

Art. 334. Não dependem de prova os fatos: I – notórios; II – 
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III 
– admitidos, no processo, como incontroversos; IV – em cujo 
favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.  
 

 
 Leciona Oliveira (2001, p. 30) que “O fato notório de que fala a lei é 

aquele de conhecimento geral cuja base territorial poderá ser ampla ou 

restrita.” 

 Exemplifica o mesmo doutrinador, da seguinte forma: “É o de 

conhecimento pleno pelo grupo social onde ele ocorreu ou desperta interesse, 

no tempo e no lugar onde o processo tramita e para cujo deslinde sua 

existência tem relevância.”  

Portanto, “O fato notório é o de conhecimento geral e por isso mesmo de 

prova desnecessária ou inútil.” (2001, p. 30). 

A propósito, Leite (2003, p. 358) informa que: 

 

Igualmente, não há necessidade de provar fatos confessos e 
incontroversos. Alias, todo fato confesso, ou seja, o alegado 



por uma parte e confirmado pela outra, é incontroverso, mas 
nem todo fato incontroverso é confesso. O fato incontroverso é 
aquele admitido no processo, independente de alegação ou 
confirmação das partes, como, por exemplo, o interrogatório 
de uma testemunha, ou a perda de um prazo. 

 
 
 Por fim, novamente explora-se o pensamento de Oliveira (2001, p. 32), 

para quem o inciso IV do dispositivo acima descrito revela: 

 
Existem casos em que o legislador normatizou para a espécie 
e criou uma presunção de veracidade ou de existência do fato. 
A presunção legal se apresenta de duas formas: absoluta (juris 
et de jure), e por isso mesmo não admite prova em contrário, e 
relativa (júris tantum), que permite a produção de prova em 
contrário. 

 
 
 Portanto, a prova judicial tem seu momento na audiência de Instrução e 

julgamento, tendo como objetivo os fatos controversos. A prova, como instituto 

que é, mereceu a apresentação das suas origens, proporcionada como 

princípios. 

 

 

3.3 MEIOS DE PROVA COMUNS AO PROCESSO DO TRABALHO 

 

 

 No entendimento de Martins (2004, p. 325). “Os meios de prova para a 

instrução do processo são as espécies de prova que serão produzidas em 

juízo. [...].” São elas: 

 

 

3.3.1 Depoimento Pessoal 

 

 

“O objetivo principal do depoimento pessoal das partes é a obtenção da 

confissão real, que é a principal prova, a chamada rainha das provas.” (Leite, 

2003, p. 367). 



A CLT nos dispositivos que tratam deste instituto, depoimentos 

pessoais, os chamam de interrogatório. Conforme demonstra Oliveira (2001, p. 

124): 

 
O depoimento pessoal difere do interrogatório por vários 
aspectos. Em primeiro lugar, no que diz respeito à finalidade. 
Enquanto o depoimento pessoal visa buscar a confissão da 
parte, o interrogatório, conquanto não a impeça, objetiva o 
esclarecimento de pontos obscuros ao julgador. Além disso, o 
interrogatório é determinação de ofício do julgador, que poderá 
ser procedida a qualquer tempo, enquanto o depoimento 
pessoal é faculdade da parte e deverá ser requerida em 
momento probatório oportuno. 
 
 

 Diferenciado os institutos, traz-se a tona o artigo celetista que trata deste 

assunto: “Art. 848. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, 

podendo o presidente, ex-officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, 

interrogar os litigantes.” 

 Carrion (2006, p. 699) expõe seus conhecimentos sobre este assunto da 

seguinte forma: 

 

O interrogatório dos litigantes é, com freqüência, peça 
fundamental da instrução. Dificilmente a parte deixa de 
confessar algum ou muitos aspectos da controvérsia, seja por 
sinceridade, inadvertência ou definição de generalidades da 
pretensão. Equivoca-se o magistrado que, por excesso de 
serviço e desejo de celeridade e simplicidade, dispensa o 
depoimento da parte, que poderá simplificar-lhe e às vezes 
tornar desnecessário o das testemunhas. O texto do art. 848 
“podendo o presidente...” contraria o mínimo senso de lógica e 
do principio geral do processo. O depoimento dos litigantes é a 
mais pura e direta fonte de informações e convicção; o ônus 
da prova que pesa sobre cada uma das partes não pode 
depender da disposição do juiz em ouvir ou não o adversário, 
e seu indeferimento constitui gravíssimo cerceamento de 
defesa.  

 
 
 No entanto, Leite (2003, p. 366) considera: 

 

Parece-nos, contudo, que o art. 848 da CLT deve ser 
interpretado sistematicamente com o art. 820 da mesma 
consolidação, que diz:  
As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou 
presidente, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a 



requerimento dos juizes classistas, das partes, seus 
representantes ou advogados. 
 
 

 Para Carrion (2006, p. 632), o artigo acima transcrito revela as seguintes 

informações: “A confissão é a declaração, pela parte, da verdade dos fatos 

afirmados pelo adversário e contrário a quem faz; restringe a indagação do juiz; 

subordina-se a certas condições, pois deve partir de pessoas capazes de se 

obrigar [...].” 

Extraem-se da obra de Martins outras informações, também importantes, 

quanto ao depoimento pessoal. Por exemplo, a distinção entre confissão real e 

ficta. 

 

[...]. Confissão real é realizada expressamente pela parte. A 
confissão ficta é apenas uma presunção relativa (iuris tantum) 
de que os fatos alegados pela parte contrária são verdadeiros, 
podendo ser elididas por outras provas existentes nos autos. 
[...]. (2004, p. 327). 

 
 
 Seguindo no caminho das distinções e suas classificações, pode se 
apresentar ainda a distinção entre revelia e confissão.  

 

 Revelia é a ausência de defesa do réu, que foi regularmente 
citado para se defender. Confissão é um dos efeitos da 
revelia. Havendo revelia, há presunção de serem 
considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 302 
do CPC). (2004, p. 326). 
 
 

“Quanto ao âmbito em que a confissão pode ser obtida, será judicial ou 

extrajudicial. A confissão judicial ocorre perante o juiz, enquanto a confissão 

extrajudicial será feita fora do processo.” (2004, p. 327). 

 Como últimas informações a respeito da confissão, segue Martins que a 

confissão “Pode ser obtida em depoimento pessoal ou feita por procurador com 

poderes expresso para tanto.” (2004, p. 327). 

Segue o doutrinador com o seu conteúdo, de que “Tem como regra a 

confissão ser indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova 

aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la quando lhe for desfavorável.” 

(2004, p. 328). E a respeito de “Obtida a confissão por erro, dolo ou coação, 

pode ser revogada [...].” (2004, p. 328). 



 

 

3.3.2 Prova Testemunhal 

 

 

Segundo Giglio (1995, p. 258): 

 

A prova testemunhal consiste na narração ao juiz, por terceiros 
estranho a lide, de fatos a ela pertinentes. É, sem sombra de 
dúvida, o mais inseguro meio de prova, e também o mais 
comum, principalmente no processo trabalhista. 
 
 

 Para Nascimento (2002, p. 442) “[...] o testemunho é um gênero do qual 

a confissão é uma espécie. A confissão é o testemunho da própria parte. [...].” 

 Florin (apud Nascimento 2002, p. 444) expõe que: 

 

[...] a testemunha não comunica a verdade objetiva, mas as 
suas próprias percepções e o processo informativo interno 
destas, pesando toda sorte de defeitos em sua informação: 
defeitos de percepção, falta de reflexão crítica, impulsividade, 
pouca facilidade de relacionar uns fatos com outros, falta de 
controle, escassa inteligência, defeitos de memória ou de 
narração etc., sem contar a falta de vontade em dizer a 
verdade. [...]. 
 
 

Quem pode depor como testemunha. 

No entendimento de Oliveira (2001, p. 76): 

 

Poderá depor todo aquele que esteja em pleno gozo de suas 
faculdades ou para quem a falta de alguma faculdade não seja 
fator inibidor para prestar o depoimento. Vale dizer: aquele 
desprovido da visão, embora não possa ver, poderá ter ouvido, 
e essa circunstância poderá ser trazida como elemento de 
prova. O mesmo se diga do surdo-mudo que, embora não 
possa falar nem ouvir, tem aguçada a visão dos fatos e poderá 
traduzir elementos de importância probatória. 

 
 

Quem não pode depor como testemunha. 

Nascimento (2002, p. 445), exibe através de exemplos as pessoas que 

não podem, liminarmente, prestar testemunho. 



 

Não podem depor as pessoas incapazes, impedidas ou 
suspeitas (CPC, art. 405). 
São incapazes (a) o interdito por demência, (b) o que, 
acometido por enfermidade, ou debilidade mental, ao tempo 
em que ocorreram os fatos, não podiam discerni-los ou, ao 
tempo em que deve depor, não esta habilitado a transmitir as 
percepções, (c) o menor de dezesseis anos, (d) o cego e o 
surdo, quando a ciência do fato depende dos sentidos que 
lhes faltam (CPC, art. 405, § 1º). 
São impedidos (a) o cônjuge, bem como o ascendente e o 
descendente em qualquer grau, o colateral, até o terceiro grau, 
de alguma das partes, por consangüinidade ou afinidade, 
salvo se o exige o interesse público, (b) o que é parte na 
causa, (c) o que intervém em nome de uma parte, como o 
autor na causa do menor, o representante legal de pessoa 
jurídica, o juiz, o advogado e outros, que assistam ou tenham 
assistido as partes (CPC, art. 405, § 2º). 
São suspeitos (a) o condenado por crime de falso testemunho, 
havendo transitado em julgado a sentença, (b) o que, por seus 
costumes, não é digno de fé, (c) o inimigo capital da parte, ou 
o seu amigo íntimo, (d) o que tem interesse no litígio. 
Sendo estritamente necessário, o juiz ouve as testemunhas 
impedidas ou suspeitas, sem compromisso (CPC, art. 405, § 
4º). É respeitado o sigilo profissional (CPC, art. 406, II). 

 
 
As espécies de testemunhas. 

Oliveira (2001, p. 82) classifica as testemunhas da seguinte forma: 

 

a) instrumentárias – são as que asseguram com a sua 
presença e assinatura a verdade dos atos jurídicos, 
colaborando na formação da prova literal pré-constituída; 
b) judiciais – são as que depõem em juízo, acerca de fatos 
(relevantes) da ação; 
c) oculares e auriculares – são as que depõem sobre fatos 
que presenciaram ou dos quais tiveram notícia; 
d) originárias e referidas – conforme tenham sido indicadas 
pelas partes ou mencionadas por outras testemunhas em seus 
depoimentos; 
e) idôneas ou inidôneas – conforme o valor do depoimento, 
sendo certo que as últimas têm o depoimento afetado por vício 
ou defeito capaz de lhe retirar ou diminuir a credibilidade; 
f) de vista – as que presenciaram um fato; 
g) numerárias – as que se comprometem, no juízo criminal, 
sob palavra de honra, a dizer a verdade do que souberem ou 
lhes for perguntado; 
h) de “viveiro” – as que são industriadas para prestar 
depoimento falso; 
i) informantes – as que são autorizadas por lei a depor em 
juízo sem o compromisso de dizer a verdade. 

 



 
A obrigação de testemunhar. 

Filho (2003, p. 321) defende que: 

 

Salvo se forem incapazes, impedidas ou suspeitas, e 
ressalvada a hipótese do art. 406 do CPC, todas as pessoas 
são obrigadas a testemunhar a respeito de fatos que são de 
seu conhecimento e que interessam à causa. É oportuno 
recordar, a este respeito, a norma do art. 339, do CPC, de 
acordo com a qual “Ninguém se eximi do dever de colaborar 
com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade” 
(destaque do autor). 

 
 

Os casos em que não existe a obrigação de testemunhar. 

Oliveira (2001, p. 91) explica que: 

 

A testemunha não é obrigada a depor de fatos que lhe 
acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge e aos seus 
parentes consangüíneos ou afins, em linha reta ou na colateral 
em segundo grau, ou a cujo respeito, por estado ou profissão, 
deva guardar sigilo (art. 406, I e II do CPC). 

 
 

A testemunha na justiça do trabalho. 

Segundo o artigo 825 da CLT: 

 

Art. 825. As testemunhas comparecerão à audiência 
independentemente de notificação ou intimação. 
Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas, 
ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a 
condução coercitiva, além das penalidades do art. 730, caso, 
sem motivo justificado, não atendam à intimação. 
 
 

 Carrion (2006, p. 634) elucida este artigo da seguinte maneira: 

 

Quando do comparecimento da parte à primeira audiência, a 
testemunha já deve ter sido convidada para vir depor; se não 
atendeu ao convite, o nome, qualificação e o endereço deve 
ser do seu conhecimento para oferecê-los ao juiz. No processo 
do trabalho, como no civil, “se a parte que arrolou a 
testemunha houver declarado que esta compareceria 
espontaneamente, e a testemunha faltar, presumir-se-á, ... que 
a parte “desistiu de ouvi-la”” (“rectius: o não comparecimento 
não justificará o adiamento da audiência, que se realizará sem 



o depoimento”) (Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil 
Brasileiro). 

 
 
 Porém, Teixeira Filho (2003, p. 354), diverge totalmente dessa posição e 

esclarece com tamanho argumento, que se chega a optar por este 

posicionamento: 

 

[...]. A CLT, ao contrário, estatui que a testemunhas que não 
comparecerem serão intimadas de ofício ou a requerimento da 
parte interessada (art. 825, parágrafo único). Assim, qualquer 
interpretação concludente no sentido de que o mencionado 
dispositivo pressupõe tenha sido requerida, previamente, a 
intimação (e a testemunha não atendeu), é passível de 
censura acerba, porquanto procura instalar no corpo do 
processo do trabalho um espírito nimiamente civilista. 

 
 
Contradita. 

Nascimento (2002, p. 449) ilustra sobre este instituto através de seus 

conhecimentos da seguinte maneira: 

 

As testemunhas impedidas ou suspeitas devem ser 
contraditadas até o início do depoimento na audiência. A 
contradita tem fundamento na incapacidade, no impedimento, 
ou na suspeição. Se a testemunha nega os fatos que lhe são 
imputados na contradita, a parte pode prová-los por meio de 
documentos ou testemunhas, [...]. É evidente que nessas 
condições não é possível exigir da parte que desde logo 
compareça com contraprova na contradita de testemunha que 
não conhecia até essa ocasião. Admitida a contradita, a 
testemunha é dispensada e substituída (CPC, art. 414, § 1º). 

 
 
Acareação. 

Explana Oliveira que “Existindo contrariedade entre os depoimentos 

testemunhais colhidos, a lei faculta ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, a realização de acareação de testemunhas.” 

No entanto, continua Oliveira, “Ainda que possa a parte requerer, o juiz 

não está vinculado ao seu proceder. Cuida-se de faculdade do julgador, não se 

alavancando qualquer cerceamento de defesa em eventual indeferimento. 

(2001, p. 94). 

 



 

3.3.3 Prova Documental 

 

 

Inicialmente, justifica-se a ausência de explanação a respeito do instituto 

prova, porque este já foi abordado de modo mais específico nesta pesquisa 

acadêmica. 

Encontra-se a definição da expressão documento através das palavras 

de Nascimento, que assim o define: 

 

[...]. Documento é todo objeto, produto de um ato humano, que 
representa outro fato ou um objeto, uma pessoa ou uma cena 
natural ou humana. [...]. O documento pode conter uma 
simples declaração de ciência ou um ato de vontade, como 
também uma confissão extrajudicial, uma declaração de 
terceiros, e, quando a lei o exige, deve ter forma especial. 
(2002, p. 450). 

 
 

Quanto aos tipos, segue Nascimento com sua explicação: 

 

Pode ser matéria do documento qualquer elemento ou coisa 
que sirva para fins representativos (Echandia): papel, madeira, 
tela, película fotográfica ou cinematográfica, fita de gravação, 
pedra etc. Quanto à sua origem, o documento pode ser público 
ou particular, conforme a fonte de sua elaboração. (2002, p. 
451). 

 
 

A CLT, no que diz respeito à prova documental, apresenta a seguinte 

exigência: “Art. 830. O documento oferecido para prova só será aceito se 

estiver no original ou em certidão autêntica, ou quando conferida a respectiva 

pública-forma ou cópia perante o juiz ou tribunal.” 

Comenta este artigo Carrion (2006, p. 638), dispondo que: 

 

Os documentos sem autenticação, juntados aos autos, 
poderão ser impugnados. A lealdade processual e a 
instrumentabilidade dos atos limitam essa exigência ao 
indispensável. Se a parte não impugna as reproduções não há 
que desentranhá-las ou menosprezar. [...]. Mesmo as 
impugnações, quando descabidas, devem ser fundamentadas. 

 
 



Nesta mesma vertente, (Carrion, 2006, p. 639) colaciona uma 

jurisprudência ratificando suas palavras.  

 

Da exegese dos arts. 183 e 372, ambos do CPC c/c o art. 830 
da CLT, depreende-se que o documento apresentado em 
cópia e não autenticado é válido quando não há impugnação 
da parte no momento oportuno (TST, RR 15.801/90.7, Ney 
Doyle, Ac 2ª T. 2.145/91).  Martins p. 332, Giglio, p. 252). 

 

 Martins (2004, p. 332) além de comungar do conhecimento de Carrion 

ainda acrescenta outro no mesmo contesto: 

 

O documento oferecido como prova deverá ser exibido no 
original ou em certidão autêntica, salvo quando conferida a 
autenticidade perante o juiz (art. 830 da CLT). Tem se 
entendido que as normas coletivas, por serem documentos 
comuns às partes, poderão ser juntadas em cópias simples, 
em função do conhecimento que devem ter ambos os 
litigantes sobre aqueles documentos. 

 
 
 Outrossim, segue o doutrinador com o que “Dispõe o art. 24 da Lei nº. 

10.522, de 19-7-2002, que as pessoas jurídicas de direito público são 

dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer documentos 

que apresentem em juízo.” (Martins, 2004, p. 332). 

 Conhecido o assunto de prova documental, passa-se ao momento em 

que deverão ser apresentadas essas provas.  

Por mais que a justiça do trabalho faça parte de uma justiça 

especializada, alguns padrões processuais não mudam, como é o caso da 

exigência de fundamentar a peça inicial dos processos, que via de regra é feita 

através da prova documental. Vejamos o que fala CLT a respeito deste 

assunto. “Art. 787. A reclamação escrita deverá ser formulada em duas vias e 

desde logo acompanhada dos documentos em que se funde.”  

Como se vê do texto legal acima, a prova documental é uma exigência. 

Conforme expõe Carrion (2006, p. 594), “[...]. Entretanto, a exigência de 

juntada com a inicial é específica para as ações de cumprimento (CLT, art. 872, 

parágrafo único, semelhante ao CPC, art. 283). [...].” 

Outro momento que se tem para apresentação das provas é na 

audiência, porém, neste momento não há uma exigência como na fase acima, 



desta vez a CLT através do art. 845 dispõe que “O reclamante e o reclamado 

comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, 

apresentando, nessa ocasião, as demais provas.”  

A justificativa desse dispositivo é fornecida por Carrion (2006, p. 698): 

 

O princípio da concentração exige que todas as provas sejam 
oferecidas na audiência de instrução e julgamento. 
Ressalvam-se as que, requeridas oportunamente, dependam 
de atos mais demorados: a perícia, o depoimento de 
testemunhas por intermédio de precatórias e a que deve ser 
ouvida em outra sessão, por não ter comparecido, caso 
assista à parte o direito de obter a condução coercitiva ou na 
hipótese de impedimento. 

 
 

Aqui se esgota o que a CLT dispõe sobre prova documental, devendo 

ser utilizado o CPC como fonte subsidiária para solução de imprevistos como: 

falsidade (art. 389 do CPC), documento em língua estrangeira (art. 157 do 

CPC) e outros. Isto, conforme a própria orientação da CLT (art. 769 da CLT). 

 

 

3.3.4 Prova Pericial 

 

 

 Oliveira (2001, p. 95) harmoniza o que se quer dizer com a expressão 

perícia. 

 

Perícia [...] é proceder à verificação de determinada coisa em 
seus recantos mais íntimos. É exteriorizar o conhecimento de 
seu conteúdo. É definir técnica ou cientificamente a causas 
que levaram a determinado acontecimento. Verificar 
tecnicamente é buscar a verdade de determinada afirmação.  

 
 
 A pessoa responsável por este serviço é o perito, que segundo Martins: 

”Perito, proveniente do latim peritus, formado pelo verbo perior, com o 

significado de experimentar, saber por experiência, é a pessoa que faz o 

exame dos fatos dos quais o juiz não tem conhecimento técnico: a perícia.” 

(2004, p. 348). 



 Giglio (1995, p. 269) completa as informações até aqui prestadas 

trazendo que: 

 

O perito, ao realizar o exame, poderá ouvir testemunhas e se 
valer de outras fontes de informação, procedendo livremente 
(CPC, art. 429). Cumpre ao juiz valorar o laudo pericial, 
podendo desprezá-lo, diante de outras provas, ou determinar 
outra perícia, se a primeira não o esclareceu (CPC, art. 436 a 
439). 

 
 

A perícia pode ser classificada em perícia, exame e avaliação, como 

impõe o CPC em seu artigo 420. Oliveira (2001, p. 96), além de conceituar 

cada uma dessas espécies de prova documental, ainda considera o 

arbitramento como mais uma dessas espécies, pois trata deste junto com 

aqueles, como pode se verificar da transcrição abaixo:  

 

Exame é a inspeção realizada por intermédio de peritos com o 
objetivo de verificar a existência de algum fato ou circunstância 
que seja de interesse do deslinde do litígio. 
Vistoria é o ato pelo qual os peritos, na presença do juiz, 
procedem à inspeção ocular da coisa ou do fato controvertido 
que é objeto da diligência. [...]. 
Avaliação é a estimativa que se procede sobre coisas móveis 
ou imóveis, com o objetivo de conseguir o seu valor em moeda 
corrente. [...]. 
Arbitramento é o ato pelo qual se busca o valor de 
determinada coisa quando não existem parâmetros objetivos 
que possam ser utilizados e a avaliação se torna difícil ou 
mesmo impossível. [...]. 

 
 

O artigo 826 da CLT diz que: ‘É facultado a cada uma das partes 

apresentar um perito ou técnico.”, mas Leite (2003, p. 384) revela que este 

artigo foi revogado tacitamente pelo art. 3º da Lei nº. 5.584/70, que dispõe: 

 

Art. 3º. Os exames periciais serão realizados por perito único 
designado pelo juiz, que fixará prazo para entrega do laudo. 
Parágrafo único. Permitir-se-á a cada parte a indicação de um 
assistente, cujo laudo terá de ser apresentado no mesmo 
prazo assinado para o perito, sob pena de ser desentranhado 
dos autos. 

 
 



 Hodiernamente, somente o perito nomeado pelo juiz se encontra 

obrigado a prestar compromisso para prestar suas funções de auxiliar da 

justiça, estando, por isso, sujeito aos mesmos impedimentos e suspeições dos 

magistrados. Já os assistentes mencionados no parágrafo único do artigo 

acima, considerados ajudantes técnicos das partes, não prestam compromisso. 

(Leite, 2003, p. 384).  

 A prova pericial, habitualmente, é requerida pela parte, mas pode ser 

determinada pelo juiz, contudo, a CLT em seu artigo 195, § 2º, impõe a 

realização de perícia toda vez que houver um pedido de insalubridade ou 

periculosidade. Entendimento este pacificado através da OJ nº. 278, que diz: “A 

realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando 

não for possível sua realização como em caso de fechamento da empresa, 

poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.” (Carrion, 2006, p. 192). 

 No entendimento de Leite (2003, p. 385). 

 

[...] art. 848, § 2º da CLT autoriza dizer que a prova pericial é 
sempre produzida antes da testemunhal, pois se, na 
audiência, o perito será ouvido depois das testemunhas, é 
obvio que o laudo pericial já consta dos autos antes mesmo da 
tomada de seu depoimento. 

 
 

Observados os dispositivos que tratam do conceito, tipos, momento de 

constituir e outros, cabe, agora, falar sobre quem arcará com os honorários do 

perito e dos assistentes. Nascimento (2002, p. 459) entende que a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 

sucumbente, no que diz respeito ao objeto da perícia, e deve ser fixado em 

sentença. Mas Filho (2003, p. 397), apresenta outras formas de pagamento do 

experto, como também é chamado o perito, são elas: 

 

Na prática, costumam os juízes, logo após a nomeação do 
perito, determinar que uma ou ambas as partes depositem, a 
título de antecipação parcial dos honorários, quantia para esse 
fim fixada. 
[...], cujo valor final será arbitrado pela sentença. 
O fundamento legal para os Juízes que adotam esse 
procedimento, parece residir no art. 19 do CPC, segundo o 
qual:”Salvo as disposições concernentes à Justiça gratuita, 
cabe as partes prover as despesas dos atos que realizam ou 
requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento (...); e 



bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito 
declarado na sentença” (grifo do autor). 

  
  

Continuando sua explicação, Filho revela ainda que a imposição aos 

litigantes da antecipação dos honorários é arbitraria “para não dizer ilegal”, 

porque os artigos que protegem essa disposição são do CPC, portanto 

incompatível com o processo do trabalho, onde vigora o princípio da gratuidade 

do procedimento. (2003, p. 397). 

 Observado o duelo travado pelos doutrinadores, quanto ao custeio do 

experto, Carrion expõe seus preceitos de forma conclusiva sobre o dispositivo 

da CLT que cuida deste assunto. 

 

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da 
perícia, salvo se beneficiária de justiça gratuita. 
O depósito antecipado dos honorários do perito pelo autor sem 
recursos coloca o juiz entre dois princípios: não obstaculizar a 
pretensão do reclamante, de um lado, e, de outro, não 
sucumbir o abuso ao abuso dos que pedem caprichosamente, 
sem se importar com o prejuízo alheio; juízes criativos 
resolvem o desafio, não só conseguindo distinguir uma 
hipótese da outra como rodeando-se de um grupo de peritos 
permanentes que, atuando sempre, não são remunerados em 
todos os laudos,o que não está longe da L. 1.060/50, art. 3º, V 
[...]. Assim, o CPC, art. 33, ao dizer que o juiz poderá 
determinar o depósito, não trouxe algo novo para o processo 
trabalhista. A lei estabelece quem deve arcar com os 
honorários periciais, independentemente de quem a requer: é 
a parte sucumbente, no objeto da perícia, caso não seja 
beneficiária da justiça gratuita [...]. (2006, p. 597/605). 

 
 
3.3.5 Prova Emprestada 

 

 

 Para Martins Catharino (1962, p. 338, apud Manoel Antonio Teixeira 

Filho, 2003, p. 96) a prova emprestada é a que “já foi feita juridicamente, mas 

em outra causa, da qual se extrai para aplicá-la à causa em questão.” 

 Reforça Filho que a prova emprestada nada tem a ver com a 

preconstituída. Pois a prova emprestada pode ser testemunhal, documental e 

pericial. (2003, p. 96). 



 Corrobora Oliveira explicando que a prova emprestada não tem previsão 

legal, mas encontra respaldo nos princípios da economia e da celeridade 

processual. (2001, p. 62). 

 Alguns doutrinadores, como é o caso de Affonso Fraga, não admitia o 

uso da prova emprestada. Que se valia da justificativa de ferir a identidade 

física do juiz. Contudo, esse argumento foi abatido com o da inquirição de 

prova testemunhal realizado por carta precatória e com a justificativa de que se 

o processo fosse anulado, por exemplo, em virtude de incompetência absoluta, 

serão nulos somente os atos decisórios e não as provas produzidas, conforme 

estabelece o art. 113, § 2º do CPC. Além do que, o princípio da identidade 

física do juiz não é aplicável ao processo trabalhista. (Filho, 2003, p. 97). 

 Muito importante ressaltar nesse momento que, a prova emprestada 

deve ser reapreciada pelo juiz da causa em consonância com a realidade dos 

autos. (Oliveira, 2001, p. 62).  

 Teixeira Filho, sobre este tema, realiza duas divisões, a primeira sobre a 

eficácia da prova emprestada, que deverão ser observadas em conjunto: 

 

a) prova emprestada de natureza oral, mantém a eficácia do 
processo em que foi produzida, segundo seja o poder de 
convencimento que traga consigo; b) a eficácia e o 
aproveitamento dessa prova (também de natureza oral) estão 
na razão inversa da possibilidade de sua produção; c) a 
eficácia da prova emprestada equivale à da que se colheu 
mediante carta precatória. (2003, p. 99). 

  
 
 A segunda divisão esta relacionada com o vínculo entre as situações em 

que as partes se encontram no processo e a prova emprestada, podendo ser: 

“a) entre as mesmas partes; b) entre uma das partes daquele e terceiros; c) 

entre terceiros.” (Moacyr Amaral Santos, p. 322/323, apud Filho, 2003, p. 99). 

 “Acrescenta, ainda, pela nossa parte, d) a prova que, tendo sido 

produzida no Juízo Criminal, seja translada para o juízo do Trabalho.” (Filho, 

2003, p. 99). 

 Finalizados os ensinamentos sobre prova emprestada, passa-se ao 

último assunto tratado neste capítulo três. 

 

 



3.3.6 Inspeção Judicial 

 

 

 “A inspeção judicial tem lugar quando houver necessidade de o juiz 

deslocar-se até o local onde se encontre a pessoa ou coisa.” (Leite, p. 389). 

 Tendo sido dividida a inspeção judicial em pessoa ou coisa, obviamente 

vão surgir dois aspectos diferentes para a realização de cada uma dessas 

inspeções. Quanto à inspeção de coisas Oliveira sugere que: 

 

Durante a diligência, é intuitivo que o juiz poderá ordenar a 
exibição de coisas ou de documentos que estejam 
relacionados com o objeto da inspeção. Poderá, ainda, em 
sendo necessário, ouvir testemunhas, ainda que sem 
formalidades da prova testemunhal colhida em audiência, 
cujos depoimentos se mostrem necessários ao 
esclarecimento. (2001, p. 110). 

 
 
 E, “Em se tratando de inspeção que se tenha por objeto pessoas, não se 

deve perder de vista o respeito ao ser humano, devendo o juiz evitar 

acontecimentos constrangedores entre as partes ou entre estas e terceiros.” 

(2001, p. 110). 

 Sendo a CLT omissa no que diz respeito à inspeção judicial. Pode-se 

obter através de interpretação sistemática entre os artigos 769 “Nos casos 

omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito 

processual do trabalho, [...].” e 765 da CLT “Os juízes e Tribunais do Trabalho 

terão ampla liberdade na direção do processo [...].” o uso dos correspondentes 

artigos do CPC. 

 Com base no art. 440 do CPC, o juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a 

fim de se esclarecer sobre fato que seja pertinente para a decisão da causa. 

“As partes tem sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos 

e fazendo observações que reputem de interesse para a causa.” (Leite, 2003, 

p. 289).  

 O art. 441 do CPC determina que, o juiz ao realizar a inspeção poderá 

ser assistido de um ou mais peritos. 



 O art. 442, também do CPC, impõe critérios para a realização desse 

meio de prova, que são: a) quando o presidente julgar necessário para melhor 

verificação ou interpretação dos fatos que deva observar; b) a coisa não puder 

ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades 

e c) determinar a reconstituição dos fatos. 

 Realizada a inspeção, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, 

mencionando nele tudo quanto for útil a decisão da causa. (Leite, 2003, p. 389). 

 Observados os conceitos, objetos e objetivos para se constituir prova 

judicial, bem como, os meios de prova utilizados no processo laboral, passa-se 

agora apresentar como o destinatário dessas provas as recebe e as avalia. 

 Estes são os meios de prova utilizados na Justiça do Trabalho, ou seja, 

independentes do Processo Civil, sendo estes, somente regulados pelo Código 

de Processo Civil. 

Na prática estes meios de provas, regulados pelo CPC, deverão seguir 

os ritos e princípios trabalhistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 O EXAME DA PROVA NO PROCESSO DO TRABALHO 

 

A Lei é a principal fonte do Direito. Vê-se melhor este princípio através 

do artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil: “Ninguém se escusa de 

cumprir a lei, alegando que não a conhece.” 

Portanto, as partes, em um processo, não podem alegar como desculpa, 

a ignorância da lei. Muito menos o juiz, que se vê preso no art. 4º da Lei de 

Introdução ao Código Civil: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” 

Doutrinadores como Russomano consideram que nestes casos “O juiz é 

um escravo da lei.” (1953, p. 1190). 

Desta forma, fica evidente a desnecessidade de se constituir prova da 

lei, posição esta que fica mais óbvia com a função específica do juiz, aplicar o 

direito aos fatos. (Junior, 1993, p. 115-116). 

 

 

4.1 O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

 

Antes de entrar no assunto principal, vê-se que é de fundamental 

importância apresentar o conceito da expressão ônus, para garantir um melhor 

entendimento do texto que segue. 

Ônus é uma palavra de origem latina, ônus, oneris, que em seu primeiro 

sentido etimológico significa carga, fardo, peso. Há uma correta apropriação do 

termo no universo jurídico, [...]. (Paula, 2001, p. 21). 

No mesmo sentido Pontes de Miranda ([s.d.] apud, De Paula 2001, p. 

21), ensina: 

 

[...] ônus é em relação a si mesmo; não há relação entre 
sujeitos: satisfazer é do interesse do próprio onerado. Não há 
sujeição do onerado; ele escolhe entre satisfazer, ou não ter a 
tutela do próprio interesse. Por onde se vê como a teoria do 
ônus da prova diz respeito, de perto, à pretensão à tutela 
jurídica.” 

 



No que diz respeito ao ônus, em relação à prova, não existe o dever de 

produzi-la, quer em relação à parte, quer em relação ao próprio julgador. A 

prova se restringe ao âmbito do interesse da parte, que tem como ônus a sua 

produção, e não se desincumbindo dele, a parte corre o risco de não ter 

acolhida a sua pretensão. (Paula, 2001, p. 22). 

Para Teixeira Filho (2003, p. 117), existe uma distinção entre ônus 

perfeito e ônus imperfeito:  

 

[...] no primeiro caso, se a parte dele não se desincumbe, terá 
contra si, conseqüências jurídicas prejudiciais, como v.g., 
quando deixa de interpor recurso da sentença que lhe foi 
desfavorável; no segundo, todavia, nem sempre a incúria ou a 
inércia da parte, quanto à produção da prova que lhe 
competia, trar-lhe-á conseqüências danosas. [...]. 

 
 
 Outra distinção apresentada, pelo mesmo doutrinador, é quanto ao ônus 

objetivo e ônus subjetivo, que adota como critério os sujeitos do processo. 

Coqueijo Costa (1978, apud Teixeira Filho, 2003, p. 118) destaca que: 

 

[...] consistindo o primeiro na indagação que se deve fazer 
acerca de qual dos litigantes há de suportar o “risco da prova 
frustrada”, sendo que o segundo se volta para o magistrado, 
porquanto, para este, quando da elaboração da sentença, 
importará o demonstrado e não quem o demonstrou. 

 
 

Conclui Russomano dizendo que “Entende-se por ônus da prova a 

exigência que a lei faz a um dos litigantes para a demonstração da 

autenticidade dos fatos que foram alegados.” (1953, p. 1.193). 

 E continua, “[...] a rigor não existe um ônus da prova, uma obrigação de 

provar, mas apenas o risco de não provar.” (1953, p. 1.193). 

 Destaca-se, de início, que existem três correntes doutrinárias a respeito 

do ônus da prova. A primeira que faz uso do artigo 333 do CPC como fonte 

subsidiária e adota esta como paralela ao artigo 818 da CLT, a segunda que 

considera que os artigos 333 do CPC e 818 da CLT revelam igual conteúdo e a 

terceira, que entende que o art. 818 da CLT é auto-suficiente. 



O primeiro posicionamento encontra proteção nas palavras de Ísis de 

Almeida: 

 

No direito trabalhista, se o ônus da prova esta numa 
curtíssima disposição, suscetível, desde logo, de apelo ao 
CPC – “A prova das alegações incumbe à parte que as fizer” 
(art. 818 da CLT) – quanto a deveres é mais categórico. 
Ameaçador, até. Mas não área da prova especificamente. (...) 
Diante, portanto, do atual CPC, induvidosa é a necessidade 
de, no estudo do Processo Judiciário do Trabalho, incluir uma 
especulação em torno dos deveres mencionados supra, uma 
vez que, em face da omissão da CLT, as disposições do CPC 
devem ser aplicadas. (Isis de Almeida, 1991 apud Junior, 
1993, p. 73). 

 
 

Palavras que se encontram resumidas por Junior (1993, p. 73), quando 

diz que “em vista do caráter simplista e lacônico do art. 818 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, declara a aplicabilidade plena do art. 333 do CPC.” 

Outro doutrinador que comunga desse posicionamento é Oliveira, que 

encontra respaldo jurídico para a aplicação do art. 333 do CPC nas palavras de 

um civilista. 

 

Dispõe o art. 333 do Código de Processo Civil: “O ônus da 
prova incumbe: I – ao autor, quando ao fato constitutivo do seu 
direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor”. 
Lembra Nelson Nery Junior que o réu deve provar aquilo que 
afirma em juízo, demonstrando que das alegações do autor 
não decorrem as conseqüências que pretende. Ademais, 
quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da 
prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse 
[...].(2001, p. 40). 

 
 

Deslizando pela mesma esteira de raciocínio, Oliveira explica o que vêm 

a ser expressões que representam os deveres das partes (CPC, art. 333) no 

Processo Trabalhista. 

 



Diz-se constitutivo o fato que tem o condão de fazer nascer o 
direito, que “tem a eficácia jurídica de dar vida ao direito”. No 
processo do trabalho, o empregado que busca a declaração 
da relação de emprego tem o ônus de fazer prova do fato 
constitutivo, qual seja o de que laborou durante certo espaço 
de tempo para determinada empresa, tendo o alento dos 
requisitos do art. 3º da CLT: pessoalidade, continuidade, 
subordinação (jurídica e econômica) e onerosidade. (2001, p. 
41). 

 
 

Oliveira, com a explicação sobre os fatos impeditivos. 

 

Existem certas circunstâncias que impedem que do fato 
decorram aqueles efeitos que seriam normais. 
Imagine-se a hipótese de trabalhador contratado por órgão 
público, sem concurso, e que, por não ter sido registrado, 
busca através de ação de declaração de vínculo empregatício. 
Existe, aí, um fato impeditivo, que é o não haver sido 
submetido a concurso público (art. 37, II, CF). (2001, p. 42). 

 
 

Agora, quanto aos fatos modificativos. 

 

São aqueles fatos que surgiram após a relação jurídica e, 
portanto, não tem o condão de excluir ou impedir a formação 
da relação jurídica. Têm, todavia, eficácia para modificá-la. 
Suponha-se a hipótese de o empregador haver concedido 
férias simples, quando seria em dobro. O empregado pleiteia 
em juízo férias em dobro, quando teria direito apenas à 
diferença. (2001, p. 42). 

 
 

E, por fim, dos fatos extintivos. 

 

São aqueles fatos que tem a eficácia de extinguir a relação 
jurídica antes existentes entre a partes. 
No processo do trabalho, suponha-se a hipótese de que o 
autor pleiteie judicialmente o pagamento de aviso prévio e 
verbas rescisórias, alegando a dispensa imotivada. O réu 
concorda com a alegação de dispensa injusta, mas alega fato 
extintivo consubstanciado na homologação perante o 
sindicato, ocasião em que efetuou o pagamento das verbas 



rescisórias nos respectivos valores agora pleiteados. (2001, p. 
41). 

 
 

Expostos os motivos da primeira corrente, passa-se aos motivos da 

segunda, que manifestam ter os artigos 333 do CPC e 818 da CLT a mesma 

substância. Junior (1993, p. 75), assim revela seu posicionamento. 

 

No nosso ponto de vista, os artigos 818 da CLT e 333 do CPC 
dizem única e exclusivamente a mesma coisa, e a aplicação 
exclusiva do art. 818, com a exclusão da aplicação subsidiária 
do art. 333 do CPC, em nada altera a situação que 
enfrentamos na prática diária do foro. 

 
 
Na terceira corrente, encontramos o doutrinador paranaense Teixeira 

Filho a puxar essa fila. Pois o mesmo apresenta grande indignação quanto ao 

uso do art. 333 do CPC subsidiário ao art. 818 da CLT. Nesse contexto, é 

importante observar o que proclama o autor:  

 

Dir-se-á, provavelmente, que o conteúdo do art. 333 do CPC 
não colide com a expressão do art. 818 da CLT, porquanto, 
literalidade a parte, em essência um e outro dizem a mesma 
coisa, consagram idêntico critério. Ainda que se admita, por 
apego à argumentação, que colidência inexista, não se pode 
negar que, mesmo assim, subsistirá integro o veto legal (CLT, 
art. 769) à adoção supletória do art. 333, do diploma 
processual civil, por não ser a CLT omissa quanto a matéria, 
como expusemos. Ademais, se ambos os textos apresentam a 
mesma coisa, como se tem equivocadamente suposto, seria, 
por certo, redundante e tautológica a atração para o processo 
do trabalho da norma processual civil referida – cujo fato 
tornaria, por isso, no mínimo desaconselhável essa atitude. 
(2003, p. 121). 

 
 

Outro ponto levantado por Teixeira Filho é de que o art. 333 do CPC 

colide frontalmente com o art. 818 da CLT e com alguns princípios do Processo 

do Trabalho, que é um processo autônomo, conforme visto no item 1.3 desta 

pesquisa científica. 

 



O empregado alega que foi despedido sem justa causa legal 
(logo, a princípio, o ônus probandi é seu); o réu, entrementes, 
afirma que não o despediu (mas não alega abandono de 
emprego). Não provando o empregado o despedimento 
injusto, o seu pedido (indenização, aviso prévio etc.), à luz do 
processo civil, seria rejeitado, na medida em que o fato era 
constitutivo do seu direito, sendo certo que o réu, ao negar a 
despedida, não opôs nenhum dos fatos integrantes da tríade 
(impeditivos, modificativos e extintivos) a que o legislador 
processual civil o jungiu em matéria de ônus da prova. 
Fazendo-se incidir, no entanto, em sua extrema sensibilidade, 
o critério consagrado pelo art. 818 da CLT, ao réu incumbirá 
provar que não despediu o empregado, sob conseqüência de, 
não o fazendo, admitir-se como verdadeira a alegação de ter 
havido dispensa sem justa causa legal – até mesmo porque 
não é crível, como princípio, que o empregado deixe 
voluntariamente o emprego, em detrimento dos direitos 
adquiridos em virtude do contrato de trabalho e da própria 
subsistência física, pessoal ou familiar. (2003, p. 123). 

 
 

O princípio referido nas palavras de Teixeira Filho é o da Continuidade 

da relação de emprego, que dá prioridade aos contratos de trabalho por prazo 

indeterminado, partindo-se da premissa que o Direito do Trabalho protege a 

ininterrupção deste contrato.  

Portanto, quem alegar fato contrário a este princípio, deverá produzir a 

prova respectiva, assumindo o ônus de demonstrá-lo. Pouco importando a 

conceituação dos fatos em constitutivos, modificativos, impeditivos ou 

extintivos. (Machado Junior, 1993, p. 84). 

Outro doutrinador adepto desta corrente é Reis de Paula (2001, p. 130), 

que põe fim a este assunto com o seguinte ensinamento. 

 

A conclusão que se chega é que o art. 333 do CPC pode ser 
aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, desde que 
observadas as restrições que decorrem das particularidades 
desse último. Correta, pois, nos parece a conclusão de 
Antonio Lamarca quando, ao tecer comentários sobre a 
afirmativa de alguns que a fórmula da CLT é excessivamente 
simplista que “O CPC não dispõe de regra tal, porém, melhor 
seria que a tivesse. Essa regra simplista e despretensiosa da 
CLT é, ao nosso ver, a mais perfeita de todas e muito superior 
à do art. 333, do atual CPC. Conclusão: embora genérico, o 
art. 818 da CLT já contém no seu bojo a idéia consignada no 



art. 333 do CPC”. A lacônica norma do art. 818 da CLT 
agasalha a melhor doutrina sobre a prova, nas lições de 
Chiovenda, Betti e Moacyr Amaral Santos, para citarmos 
apenas alguns. Efetivamente o disposto na CLT condensa 
toda a matéria, abrangendo tanto o ônus da ação quanto o 
ônus da exceção, e permite as adaptações que se impõe pelas 
singularidades do processo do trabalho, não havendo 
vinculação obrigatória com a forma prescrita no art. 333 do 
CPC, fundado na igualdade das partes. 

 
 

Como se percebe, para esta terceira corrente a amplitude e simplicidade 

da redação contida no art. 818 da CLT é mais adequada às singularidades do 

processo trabalhista e ao aspecto relacionado aos princípios do direito e 

processo do trabalho, especialmente a proteção ao hipossuficiente.  

 

 

4.2 A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

 

A inversão do ônus da prova trata da adequação das partes no processo 

do trabalho. 

Preleciona De Paula que: 

 

[...] o caráter tuitivo do Direito do Trabalho e a relação entre as 
normas processuais e substantiva para obter iguais finalidades 
justificam a singularidade do processo do laboral e a 
necessidade de assegurar ao trabalhador, parte mais fraca na 
relação do trabalho, um maior acesso a jurisdição. 

 
 

Entende-se desnecessário citar os dispositivos da CRFB que tratam da 

igualdade entre as partes, pois é de conhecimento de todos que a nossa Carta 

Política tutela sobre essa igualdade com atenção especial. 

Voltando à igualdade no processo do trabalho, Giglio (apud Junior, 1993, 

p. 77), expõe o porquê desse protecionismo ao trabalhador. 

 

Ora, além das causas já apontadas, de diversidade de 
situação econômica e de desigualdade resultante da 
subordinação do empregado ao empregador, lembremos 



outros substratos de fato a repelir a adoção dessa doutrina no 
processo trabalhista: enquanto os contratantes, na esfera 
civilista, têm possibilidades iguais de produzir prova, no ramo 
trabalhista é notória a inferioridade do trabalhador, senão 
vejamos. Além das dificuldades de assessoramento jurídico e 
de realização de perícias, já apontadas, a prova testemunhal 
do trabalhador deve ser colhida de outros empregados, que 
por definição se encontram subordinados ao empregador, 
coibindo-lhes a liberdade dos depoimentos: não ignoram as 
testemunhas que suas declarações prejudicarem o patrão, 
correm o risco de perder o emprego. Não fora suficiente, a 
prova documental, mais segura, raramente pode ser 
apresentada pelo trabalhador: subordinado às determinações 
de seus superiores, não tem meios de exigir comprovantes, 
enquanto a empresa conta com o departamento pessoal, toda 
uma organização contábil que mantém farta documentação. A 
prática evidência que o trabalhador desconhece, regra tal, os 
dados mais elementares atinente às condições em que presta 
serviços: cálculo do salário, montante dos descontos, número 
de horas extra, etc.  

 
 

Conforme observado, no início do texto acima transcrito, Giglio expressa 

sua opinião quanto ao uso do art. 333 do CPC, filiado a terceira corrente. 

Ou seja, os institutos da distribuição do ônus da prova e da inversão do 

ônus da prova não devem ser analisados isoladamente, sem os princípios do 

Direito do Trabalho, que norteiam tanto este quanto o Processual Trabalhista. 

Discorre, também, sobre este tema de Paula (2001, p. 135). 

 

No âmbito específico das provas, temos as dificuldades 
probatórias que podem ter o empregado e, em contrapartida a 
maior facilidade probatória do empregador, que normalmente 
é quem dispõe das provas, principalmente a documental. Não 
se pode tratar igualmente os dois, sendo que esse tratamento 
diferenciado é uma exigência do próprio princípio de 
igualdade, tendo essa desigualdade de tratamento uma 
justificativa objetiva e razoável. Sem se ofender o princípio do 
contraditório, que será sempre assegurado, facultando-se à 
parte a prova ou a contraprova de seu direito ou interesse. 
[...]. Na condução da prova, perseguindo sempre a 
aproximação maior entre a verdade processual e a verdade 
real, o juiz a de atentar para a circunstância que a verdade 



processual, tendo em conta a desigualdade das partes, pode 
ser um meio para falsear os fatos que estão desafiando prova. 
[...]. 

 
 

Acha-se pertinente, neste momento, compartilhar do saber de 

Russomano, que assim nos ensina. 

 

[...] nada impede que o juiz, no esclarecimento, no 
esclarecimento da verdade, promova a produção da prova que 
a parte não conseguiu. O papel do juiz é intervir na fase 
probatória, não em benefício das partes que não conseguiram 
provar suas alegações, mas em favor do Direito e do Estado, 
estabelecendo o império da verdade e da justiça. (1953, p. 
1.193). 

 
 

Corroborando com o tema, Junior (1993, p. 83) ajuda a formar 

conhecimento através de suas palavras. 

 

[...], o único critério seguro e lógico na análise do ônus da 
prova no processo do trabalho é transpormos para essa 
disciplina todos os princípios de direito do trabalho e, assim, 
analisarmos as controvérsias iluminadas por esses princípios. 
E isso porque os princípios gerais do direito do trabalho são 
como alicerce do grande edifício chamado direito do trabalho, 
eis que lhe dá sustentação, coerência e instrumentos ao 
intérprete. 

 
 

De Paula entende que “Atendendo uma necessidade de sistematização, 

temos que a inversão do ônus da prova é sempre possível desde que haja a 

incidência de alguns dos seguintes princípios, [...].” 

 

Princípio da aptidão para a prova 
Significa esse princípio que a prova deverá ser produzida por 
aquela parte que a detém ou que tem acesso à mesma, sendo 
inacessível à parte contrária. Consequentemente, é a que se 
apresenta como apta a produzi-la judicialmente. 
[...]. 
Indiscutivelmente, o princípio será aplicado todas as vezes em 
que o empregado não pode fazer a prova a não ser através de 



documento ou coisa que a parte contrária a detém. Partindo 
do princípio da boa-fé, que informa a conduta processual dos 
litigantes, todas as vezes que o documento, por seu conteúdo, 
for comum às partes, haverá também a inversão do ônus da 
prova, competindo ao empregador colacioná-lo, sob pena de 
serem admitidas como verdadeiras as alegações feitas pelo 
empregado. (2001, p. 139/143). 

 
 
 Outro princípio abordado é o da preconstituição da prova. Que segundo 

De Plácido e Silva (1967 apud De Paula, 2001, p. 146), “[...] é aquela que já se 

encontra ou se conserva em poder da pessoa, como assecuratória de seu 

direito, antes que se fira o litígio ou antes que se inicie a demanda.” 

 Segue o doutrinador trazendo uma exemplificação, concluindo que 

incube ao empregador a prova do cumprimento das obrigações normais 

impostas pelo contrato de trabalho, assim como, para efeito de provar fatos 

vinculados com a relação de trabalho, considera-se essencial que os mesmos 

sejam registrados pelo empregador em documentos de controle legalmente 

estabelecidos. Em tal caso, o não cumprimento desta obrigação criará a 

presunção iuris tantum de verossimilhança em favor do alegado pelo 

trabalhador. Os elementos de controle deverão ser submetidos à fiscalização 

dos órgãos públicos competentes. (2001, p. 146). 

 O terceiro princípio é o do in dubio pro operario, que será objeto do 

subtítulo 4.4. 

  Ocorre que somente será possível a inversão do ônus da prova em 

algumas situações, uma delas é no pedido de horas extras, exemplificada por 

Filho (2003, p. 122). 

 

Alegando o autor (empregado) que realizava trabalho em 
jornada extraordinária (cujo fato, contudo, é contestado pelo 
réu), mas não produzindo prova quanto a isso, o seu pedido 
relativo às horas extras, [...], o réu, ao contestar a pretensão 
do autor [...], afirmando que ele jamais trabalhou em jornada 
extraordinária, atraiu para si, automaticamente, o ônus 

probandi [...].E se o réu não se desincumbe desse encargo, 
ter-se-á como verdadeira a jornada de trabalho. 

 
 



Outro exemplo trazido pelo mesmo doutrinador é o de uma despedida 

sem justa causa legal. 

 

O empregado alega que foi despedido sem juta causa legal 
(logo, a princípio, o ônus probandi é seu); o réu, entrementes, 
afirma que não o despediu (mas não alega abandono de 
emprego). [...]. 
[...], ao réu incumbiria provar que não despediu o empregado, 
sob conseqüência de, não o fazendo, admitir-se como 
verdadeira a alegação de ter havido dispensa sem justa causa 
legal – até mesmo porque não é crível, como princípio, que o 
empregado deixe voluntariamente o emprego, em detrimento 
dos direitos adquiridos em virtude do contrato de trabalho e da 
própria subsistência física, pessoal ou familiar. (2003, p. 123). 

 
 

Portanto, considera-se muito inteligente o pensamento de Junior (1993, 

p. 84), quando diz que a parte que alegar fato contrário aos princípios do direito 

do trabalho, incumbirá à prova respectiva. 

 Pensamento este que se assemelha ao da inversão do ônus da prova, 

contudo, somente ocorrerá a inversão quando a parte alegar direito seu 

constituído sob um princípio e não apresentar prova deste direito, aí sim, 

caberá a outra parte provar as alegações do autor. 

 

 

4.3 O ÔNUS DA PROVA DE FATO NEGATIVO 

 

 

Nas palavras de Leite, em toda negação contém uma afirmação, 

implícita, pois quando se atribui a um objeto determinado predicado, acaba-se 

por negar todos os demais predicados contrários ou adversos do mesmo 

objeto. Assim, por exemplo, ao alegar o empregador que não dispensou o 

empregado sem justa causa (negação de fato), estará aquele alegando, 

implicitamente (afirmação), que este abandonou o emprego ou se demitiu. 

(2003, p. 363). 

No entanto encontram-se alguns doutrinadores que classificam as 

negativas em subdivisões. João Mendes Júnior (apud De Paula, 2001, p. 91), 



considera que só há negativa relativa, isto é, a negativa que se pode resolver 

em afirmativa é suscetível de prova, o mesmo não acontece com a negativa 

absoluta. 

Conclui De Paula que a impossibilidade de se provar a negativa absoluta 

advém de ser esta indefinida e não por causa das circunstâncias de ser esta 

uma negativa. 

Malatesta (1995 apud, De Paula, 2001, p. 94) subdivide as negativas em 

formais, que corresponde a uma afirmativa e a substanciais, quando admiti-se 

a inércia ou o nada em seu lugar. 

Mas na opinião de Filho (2003, p. 134): 

 

O art. 818 da CLT, que estabelece o critério objetivo e 
específico para a participação da carga da prova entre os 
litigantes, diz apenas (e é o quanto basta) que o ônus 
incumbirá à parte que formular alegações, sem distinguir entre 
serem positivas ou negativas tais alegações. Basta que se 
alegue e aí estará o ônus, pouco importando de quem tenha 
sido a iniciativa. [...]. 

 
 
 Como todo instituto, e este não é diferente, deve ser estudado 

minuciosamente, seccionando, se for o caso para ampliar o estudo, contudo, 

não tem aplicação prática quanto ao regramento do art. 818 da CLT. 

 

  

4.4 A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 

MISERO NO PROCESSO DO TRABALHO 

 

 

Segundo Russomano a índole do Direito do Trabalho levou os autores à 

consagração do pensamento jurídico: in dúbio pro misero, que pode ser dito de 

outra forma: in dubio pro operario. Provindo do Direito Penal, onde a dúvida é 

resolvida em benefício do réu, por ser a parte socialmente desvalida, que se 

enraizou no Direito do Trabalho para solucionar os impasses processuais em 

favor do empregado, que é economicamente fraco. E deve ser aplicado porque 

dele nasce as melhores inclinações do espírito humano, da solidariedade social 



em face dos humildes e da índole protetora do Direito do Trabalho, que é, aliás, 

uma de suas grandes justificativas. (1953, p. 1191). 

Rodriguez a confirmar o pensamento acima exposto, corrobora com as 

seguintes palavras: 

 

Se o direito privado aceita o princípio do favor pro reo é 
porque, na generalidade das relações civis ou comerciais, o 
devedor é o mais fraco e necessitado. Mas na relações 
laborais ocorre extremamente o contrário, posto que, na 
generalidade dos casos, o trabalhador, cuja situação de 
debilidade frente ao empregador constitui o pressuposto 
básico do direito laboral, apresenta-se como credor frente a 
seu empregador. 
No Direito do Trabalho deve-se, portanto, não só recusar o 
princípio do direito privado, como também, em virtude do 
mesmo processo lógico que o justifica, admitir outro princípio, 
que normalmente resultará antagônico ao in dubio, pro 

operario. (2000, p. 108). 

 
 
Inicia De Paula (2001, p. 143), seus ensinamentos, revelando que este é 

um dos princípios fundamentais do Direito Processual do Trabalho, do qual 

dele decorre o tratamento desigual, ao lado do princípio da adequação.  

Princípio da adequação é aquele que faz surgir das particularidades do 

Direito do Trabalho, as particularidades do Direito Processual do Trabalho. 

A regra in dubio pro operario se expressa como uma das três formas do 

princípio de proteção ao trabalhador – Critério este que deve utilizar o juiz ou o 

intérprete para escolher, entre vários sentidos possíveis de uma norma, aquele 

que seja mais favorável ao trabalhador. 

Na seqüência de seus ensinamentos, De Paula acrescenta que “Não se 

trata de um princípio que será aplicado simplesmente para suprir deficiências 

probatórias no processo, área específica do ônus da prova.” (2001, p. 145). 

Mas, “No campo da valoração da prova, sustentamos que o princípio 

tutelar se aplica quando a prova é insuficiente ou se apresenta dividida. [...].” 

(De Paula, 2001, p. 144). 

Rodriguez (1978 apud, Machado Junior, 1993, p. 128), no que diz 

respeito à utilização deste princípio na área de prova menciona: 



Apesar da vigência do sistema inquisitório continua importante 
o problema do ônus da prova, entendendo-se que, na medida 
em que se aborda esse problema o trabalhador merece uma 
consideração especial. Não apenas pela desigualdade básica 
das partes, nem somente pelo estado de subordinação em 
que se encontra muitas vezes o trabalhador, mas também pela 
natural disponibilidade de meios de prova que tem o 
empregador e que contrasta com a dificuldade que possui o 
trabalhador nesse aspecto. 

 
 

O próprio Rodriguez (2000, p. 115) discorre sobre a aplicação deste 

princípio no campo probatório: 

 

A nosso juízo, cabe aplicar a regra dentro desse âmbito em 
casos de autêntica dúvida, para valorar o alcance ou o 
significado de uma prova. Não para suprimir omissões, mas 
para apreciar adequadamente o conjunto dos elementos 
probatórios, tendo em conta as diversas circunstâncias do 
caso. 

 
 
Comunga desta opinião Agrícola Barbi, que de tamanha lição 

transcreve-se na integra: 

 

A maioria entende que só quanto ao direito. Mas isso importa 
negar à regra qualquer conteúdo novo, pois de há muito se diz 
que a lei deve atender aos fins sociais a que se dirige (art. 5º 
da Lei de introdução ao Cód. Civil). 
Por essa razão preferimos a lição de Trindade: 
“No Direito do Trabalho, a prova falha, insuficiente ou dividida 
autorizam a aplicação do princípio, visto que inteiramente 
consentâneo com as bases da lei do trabalho, de caráter 
tutelar.” 
Essa, também, a conclusão do IV Congresso Ibero-americano 
de Direito do Trabalho: 
“O princípio in dubio pro operario incide nos processos 
trabalhistas, quando no espírito do julgador não exista uma 
convicção absoluta derivada das provas produzidas.” 
Em outras palavras, a aplicação do princípio exige um começo 
de prova em favor do empregado. (1998, p. 323). 

  
 



Martins, de forma mais sutil, também entende que se deva aplicar o in 

dubio pro operario. 

 

Temos como regra que se deve proporcionar uma forma de 
compensar a superioridade econômica do empregador em 
relação ao empregado, dando a este último superioridade 
jurídica. Esta é conferida ao empregado no momento em que 
se dá ao trabalhador a proteção que lhe é dispensada por 
meio da lei. (2004, p. 124). 

 
 
Leite, reconhecendo a aplicação do princípio na sede das provas, traz o 

in dubio pro misero dentro dos princípios probatórios. E sobre ele assim se 

manifesta: 

 

Consiste na possibilidade de o juiz, em caso de dúvida 
razoável, interpretar a prova em benefício do empregado, 
geralmente autor da ação trabalhista. Afinal o caráter 
instrumental do processo não se confunde com a sua forma. 
(2003, p. 354). 

 
 
Na seqüência, De Paula explica o momento ideal de se aplicar o in dubio 

pro operario e finaliza sua explanação com uma situação exemplificativa. 

 

[...]. A aplicação do princípio dá-se quando há um começo de 
prova em favor do empregado, embora a prova seja 
insuficiente para o acolhimento da postulação do trabalhador. 
É a hipótese do garçon que alega que apenas recebia como 
remuneração as gorjetas cobradas nas notas de despesas, o 
que foi negado pelo reclamado, que traz aos autos os 
comprovantes regulares dos pagamentos dos salários. 
Embora tenha trabalhado por razoável tempo na empresa, o 
empregado faz prova do alegado apenas através de três 
documentos isolados. Houve impugnação recíproca da prova 
documental. Os documentos trazidos pelo autor gozam da 
mesma credibilidade do que os colacionados pelo réu. Tendo 
havido um início de prova, aplica-se o princípio in dubio, pro 

operario pelo que fica invertido o ônus da prova, competindo 
ao reclamado a prova de que os documentos que colacionou 



correspondem aos pagamentos efetivamente feitos. (2001, p. 
145). 

 
 

Ainda sobre a aplicação do princípio em tela no processo do trabalho, 

Teixeira Filho faz considerações iniciais no sentido de negar a aplicação do in 

dubio pro misero (2003, p. 152):  

 

Há de se destacar, primeiramente, que o estado de hesitação 
da inteligência, que caracteriza a dúvida, é o foro 
essencialmente subjetivo, nascendo do imo do intérprete (no 
caso, O julgador). Vale dizer, a dúvida não esta na prova 
produzida (que muitas vezes contém uma definição em prol de 
um dos litigantes), e sim na pessoa a quem compete apreciar 
essa mesma prova. Tem-se, então, que essa possibilidade de 
hesitação do julgador, [...], revela a fragilidade do princípio, 
fazendo com que seja rechaçado do processo do trabalho.  

 
 
Todavia, nem mesmo diante de tais considerações, Teixeira Filho nega a 

utilização do princípio in dubio pro misero na norma processual trabalhista. 

Aduz o autor que o pressuposto para a utilização desse princípio é a 

falta ou insuficiência de provas. (2003, p. 152). Nesse contexto, convém 

destacar: “Não negamos, contudo, que esse princípio possa, em outras 

hipóteses, incidir no ordenamento processual trabalhista. Nem há paradoxo na 

afirmação.” (Teixeira Filho, 2003, p. 153). 

Colhe-se os julgados1 abaixo, a fim de se demonstrar o entendimento da 

aplicação do Princípio de Proteção ao trabalhador através da regra in dubio pro 

operario na área probatória. 

 

“PROVA – CONVICÇÃO LIVRE DO JUIZ - PROVA EMPATADA – APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO – Luiz de Pinho Pedreira da Silva 

anota na avaliação do princípio interpretativo do Direito do Trabalho, que sua 

singularidade esta em “que ele constitui a inversão de seu congênere do direito 

comum, pois enquanto neste o favor, em caso de dúvida, é pelo devedor e pelo 

réu”, no Direito especial do trabalho, conclui, “se faz na mesma situação, em 

                                                 
1
 Jurisprudências retiradas da obra de Leite (2003, p. 356). 



benefício do empregado, que normalmente é credor do autor”. Havendo 

paridade de provas, ou “prova empatada” escreve Pinho Pedreira, pelas 

maiores dificuldades com que arca o empregado para a produção de provas, 

numa situação como esta, a dúvida gerada no espírito do julgador há de ser 

dirimida pro operario” (Principiologia do Direito do Trabalho, LTr, 1999, págs. 

42/58)” (TRT 2ª. R. – RO 19990472559 – (20000640624) – 8ª T. – Rel. Juiz 

José Carlos da Silva Arouca – DOESP 16.01.2001). 

 

“INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROVA DUBIA – se não procedida à 

acareação de testemunhas ouvidas, quando ocorrida contradição entre os 

depoimentos, sem que a partes hajam igualmente provocado o confronto entre 

as testemunhas, ao Juízo sentenciante, na análise do conjunto de provas 

colhidas, cabe aplicar o princípio in dubio pro misero. (TRT 10ª R. – RO 

4736/1999 – 2ª T. Rel. Juiz Alexandre Nery de Oliveira – J. 05.04.2000).” 

 

“RELAÇÃO DE EMPREGO – BÓIAS FRIAS – EXISTÊNCIA – Presentes os 

pressupostos caracterizadores dos arts. 2º e 3º, consolidados, mister 

reconhecer existência de vinculo empregatício entre a partes litigantes, já que, 

em se tratando de relação de trabalho, o importante é pesquisar a realidade da 

fática. Há que prevalecer a essência em detrimento da forma, em virtude do 

princípio de primazia da realidade. Havendo dúvida quanto as repercussões 

sociais da decisão, impera a regra in dubio pro misero” (TRT 3ª R. – RO 

7298/96 – 2ª T. – Rel. Juiz Michelangelo Liotti Raphael – DJMG 31.01.1997).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A motivação maior para escolha desta Pesquisa foi o fato de ter 

vivenciado duas situações muito distintas. A primeira delas era o fato de estar 

trabalhando como empregado na empresa de maior fonte de renda deste 

município, cumprindo com as minhas obrigações como outro empregado 

qualquer. A segunda foi iniciar o Curso de Direito, contudo, vislumbrava a área 

penal, até alcançar, alguns, dos conhecimentos da área trabalhista. 

Eis que surgem várias dúvidas quanto ao dilema enfrentado entre a 

teoria e a prática, dúvidas essas retiradas, muito pacientemente pelo professor 

Renato Samir de Mello, a quem forneço minha gratificação pelos ensinamentos 

e pela paciência que teve comigo. 

No evoluir dos conteúdos da área jurídica laboral, entra-se na parte 

processual, depois de ter conhecido a riqueza do porque da “desigualdade” na 

legislação trabalhista e verifica-se que na parte processual a parte material é 

outra. Ou seja, em primeira situação existe uma dúvida quanto o dia-a-dia de 

um empregado e a Lei que o protege. Em segundo momento tem-se a dúvida 

quanto à utilização, em especial do princípio in dubio pro misero, na parte 

processual do Direito do Trabalho.  

Somadas as dúvidas tem-se a motivação desta Pesquisa, a qual se 

encontra devidamente respondida através das citadas obras. 

Viu-se que a teoria, desde os doutrinadores clássicos até os mais atuais, 

encontram-se a favor do entendimento que em caso de dúvida relativas às 

provas apresentadas por ambas as partes litigantes pode se aplicar a 

interpretação extensiva do in dubio pro misero. Alcançando além de uma 

norma mais favorável ao empregado, como também um regramento mais 

favorável empregado, haja vista que a sua situação de debilidade é mesma, 

seja no campo material quanto no processual. 

Na prática vê-se que a utilização deste princípio não é muito aceita, essa 

realidade é demonstrada, nesta Pesquisa, através da dificuldade de se 

encontrar julgados com essa natureza. 

Entende-se desnecessária maiores explanações sobre os Capítulos 1 e 

2 por representarem estes subsídios de informações para se alcançar o 



objetivo do porque da utilização de um princípio protetor, especificamente 

material, na seara processual e por não fornecer maiores duvidas quanto ao 

seu conteúdo. 

Pelos motivos acima apresentados e pelo teor das pesquisas 

apresentada, dados históricos que contam a evolução da Justiça do Trabalho 

desde o fim da escravidão no Brasil até a emenda constitucional nº. 45 de 

2004, a organização e o funcionamento da Justiça do Trabalho através de seus 

três graus de jurisdição, sobre a autonomia do direito processual do trabalho, 

das particularidades dos ritos trabalhistas, conceito de prova, princípios 

probatórios - os que envolvem o instituto da prova judicial, objeto da prova – 

que é buscar a verdade dos fatos apresentados, dos meios de prova comuns 

ao processo do trabalho – depoimento pessoal; prova testemunhal; prova 

documental; prova pericial; prova emprestada e a inspeção judicial, passando 

pelo sistema de distribuição do ônus da prova do artigo 818 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, pela inversão do ônus da prova em favor do empregado, 

pelo ônus da prova de fato negativo e pela possibilidade de aplicação do 

princípio protetor do direito do trabalho, in dúbio pro misero, no campo 

probatório do processo do trabalho, confirma-se as hipóteses levantadas no 

início deste trabalho acadêmico e coloca-se um fim, não absoluto, mas nesta 

pesquisa cientifica. 
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