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Meios de Provas no Processo do Trabalho 

 
• Depoimento pessoal;  
• Documental;  
• Testemunhal; 
• Pericial;  
• Inspeção judicial.  
 
 Depoimento pessoal  -  previsto nos artigos 848, CLT, c/c 
art. 820, CLT, o depoimento pessoal é prestado pelas partes 
em audiência.  
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O depoimento é prestado com a finalidade de tentar buscar  
a confissão das partes.  
 
CONFISSÃO 
 
É AQUELA QUE A PARTE DECLARA EXPRESSAMENTE FATOS 
FAVORÁVEIS A PARTE CONTRÁRIA. 
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PODE OCORRE EM RAZÃO DO SILÊNCIO DA PARTE, POR 
NÃO RESPONDER OU POR NÃO COMPARECER À AUDIÊNCIA. 
 
O PREPOSTO DEVE TER CONHECIMENTO DO FATO, SENÃO 
NÃO PODE SER PREPOSTO.  
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Prova documental 

Em relação a juntada de documentos, art. 787, CLT, c/c 845, 
CLT. 

O momento para a apresentação é com a petição inicial. 
Quanto à documentação do reclamado, a doutrina entende 
que deve ser juntada com a defesa.  
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Da Juntada posterior  

Art. 397, CPC: trata da juntada posterior quando acontecem 
fatos novos (serve para documentos ou fatos).  

Na esfera trabalhista, pode ocorrer, por exemplo, para 
provar o nascimento de um bebê delimitando o período da 
estabilidade.  

Na fase recursal não se junta documento, salvo o 
entendimento do TST, através da S. 8 do C.TST 
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S. 8 DO TST - JUNTADA DE DOCUMENTO (mantida) A 
juntada de documentos na fase recursal só se justifica 
quando provado o justo impedimento para sua oportuna 
apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. 

Forma 

Art. 830, CLT -  o documento em cópia oferecido para prova 
poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob  
sua responsabilidade pessoal. Impugnada a autenticidade 
da cópia, a parte que a produziu será intimada para 
apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, 
cabendo ao serventuário competente proceder à conferência 
e  certificar a conformidade entre esses documentos. 
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O artigo 425  do CPC prescreve que fazem a mesma prova 
que os originais (...) 

IV – as cópias reprográficas de peças do próprio processo 
judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua 
responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a 
autenticidade. 

A Lei 10.522 de 2002 , artigo 24. As pessoas jurídicas de 
direito público são dispensadas de autenticar as cópias 
reprográficas de quaisquer documentos que apresentem em 
juízo. 

No mesmo sentido a OJ 134 DA SBDI-I DO TST. 
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 OJ 134 DA SBDI-I DO TST 

AUTENTICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. 
DISPENSADA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.360, DE 12.03.96. 
Inserida em 27.11.98 
São válidos os documentos apresentados, por pessoa 
jurídica de direito público, em fotocópia não autenticada, 
posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.360/96 

e suas reedições. 
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Prova testemunhal 

A prova testemunhal é a mais importante e a mais utilizada 
no Processo do Trabalho, até por força do princípio da 
primazia da realidade. 

 

Contudo, a doutrina afirma se tratar de meio de prova mais 
inseguro, tendo em vista a subjetividade dos relatos das 
testemunhas, cabendo ao juiz à valoração e autenticidade 
dos depoimentos, os quais constituem elementos para a  
formação de sua convicção, nos moldes do art. 371 do 
NCPC.  
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Art. 371 - O juiz apreciará a prova constante dos autos, 
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 
indicará na decisão as razões da formação de seu 
convencimento. 

A testemunha é o terceiro desinteressado que presenciou o 
fato.  

A Testemunha presta compromisso, e responde por falso 
testemunho (art. 825 da CLT c/c artigos 378, 405 do NCPC 
e artigo 342 do CP).  

Além do que pode a testemunha ser condenada como 
litigante de má fé,  conforme o artigo 793-B da CLT. 
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Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta 
Consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a 
verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento 
da causa.  

Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo 
dar-se-á nos mesmos autos.  
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Quem não pode ser testemunha?  
  
Parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de 
qualquer das  partes - art. 829, CLT, e 447 §§ 1º e 2º, CPC, 
c/c art. 1.591 a 1.595, CCB.  
Os incapazes, impedidos ou suspeitos não prestarão 
compromisso, serão considerados informantes (art. 228, 
CCB).  
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Art. 829 - A testemunha que for parente até o terceiro grau 
civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não 
prestará compromisso, e seu depoimento valerá como 
simples informação.  
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Empregado que move ação em face do mesmo empregador 
 
Não torna suspeita a testemunha (súmula 357 do TST).  
 
Súmula nº 357 do TST 
TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A MESMA RECLAMADA. 
SUSPEIÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003 
Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar 
litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. 
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Número de testemunhas  
 
Sobre o número de testemunhas, no art. 821, CLT 
menciona-se: no rito ordinário, cada parte não pode indicar 
mais de três testemunhas ou, no  caso de inquérito para 
justa causa, máximo de seis.  
 
E no art. 852-H, CLT, tem-se o seguinte: no rito 
sumaríssimo, a lei prevê duas testemunhas para cada parte.  
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Descontos no salário 
 
Art. 822, CLT: aquele que comparece  para depor não pode 
sofrer qualquer desconto no salário pelo período que está à 
disposição. Artigo 473 -  VIII da CLT, artigo 463  do CPC e  
 
Súmula 155 do TST. 
AUSÊNCIA AO SERVIÇO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 
20 e 21.11.2003 
As horas em que o empregado falta ao serviço para 
comparecimento necessário, como parte, à Justiça do 
Trabalho não serão descontadas de seus salários. 

 

 

 

 

 


