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- Forma de comparecimento 
 

Independente de notificação 
 
Art. 825, caput e parágrafo único, CLT, e art. 852-H, § 3º da 
CLT (rito sumaríssimo).  
 

No Processo do Trabalho aplica-se de forma subsidiaria o contido 
no artigo 455, § 1º do CPC, in verbis: 
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ART. 455 do CPC - Cabe ao advogado da parte informar ou 
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do 
local da audiência designada, dispensando-se a intimação 
do juízo. 

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 
de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 
com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 
audiência, cópia da correspondência de intimação e do 
comprovante de recebimento. 
Se a testemunha for funcionário civil ou militar, e tiver de 
depor em horário de serviço será requisitada ao chefe da 
repartição para comparecer à audiência marcada (art. 823 
da CLT e art. 454 do CPC). 
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Se a testemunha não comparecer espontaneamente, 
quando convidada pela parte interessada, será intimada de 
ofício pelo juiz ou a requerimento da parte, mas essa terá 
que provar que a convidou, sob o risco de perda da prova, 
no procedimento sumaríssimo, pois no procedimento 
ordinário seguimos o parágrafo único do artigo 825 da CLT, 
o juiz de ofício determina a intimação da testemunha ou a 
requerimento da parte ou aplica-se subsidiariamente o 
artigo 455 § 1º do CPC.  
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Contudo, reiterada a ausência da testemunha, essa poderá 
ser conduzida coercitivamente e sujeita ao pagamento de 
multa (art. 730, CLT).  
No Processo do Trabalho cabe a substituição de 
testemunhas, mesmo que arroladas previamente, sem as 
formalidades do artigo 451 do NCPC. 

Art. 451.Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 
4º e 5º do art. 357, a parte só pode substituir a 
testemunha: 

I - que falecer; 

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de 
depor; 
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III - que, tendo mudado de residência ou de local de 
trabalho, não for encontrada. 
 
 
No Processo do Trabalho não há obrigatoriedade de 
apresentação do rol (arts. 825 e 845, CLT). 
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Ata de audiência 
 
Procedimento sumaríssimo - os depoimentos das 
testemunhas serão registrados resumidamente (art. 852-F, 
CLT).  
 
Procedimento ordinário - serão resumidos pelo juiz e 
deduzidos a termo (art. 828, CLT). 
 
 Procedimento Sumário  -  é dispensado o resumo dos 
depoimentos, constando apenas a conclusão do juiz quanto 
a matéria de fato (art. 2º, § 3º, Lei 5.584/1970).  
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O depoimento de uma testemunha não pode ser ouvido 
pelas demais que irão depor no processo (art. 824, CLT). 
Assim, como não consta uma exigência na CLT de 
observância da ordem de depoimento, aplica-se 
subsidiariamente o art. 456 do NCPC c/c art. 769 da CLT.  
  
Art. 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e 
sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e 
providenciará para que uma não ouça o depoimento das 
outras.  
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Compromisso  
Antes de a testemunha prestar depoimento, deve ser 
qualificada, por meio de seus documentos pessoais, e, tão 
logo, prestar o compromisso legal de dizer a verdade sobre 
o que lhe for perguntado. Caso não observe tais preceitos, 
poderá, incorrendo em falso testemunho, ficar submetida ao 
comando das leis (art. 828, CLT, e art. 457, § 1º, NCPC).  
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Art. 828 - Toda testemunha, antes de prestar o 
compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, 
nacionalidade, profissão, idade, residência, e, quando 
empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, 
ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. 

Parágrafo único - Os depoimentos das testemunhas serão 
resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da 
Junta ou funcionário para esse fim designado, devendo a 
súmula ser assinada pelo Presidente do Tribunal e pelos 
depoentes. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Meios de Prova 
 

- Da Contradita: 
 instrumento utilizado pela parte para impugnar o 
depoimento da testemunha.  

Art. 457do CPCP. 

Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou 
confirmará seus dados e informará se tem relações de 
parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. 

§ 1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe 
a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, 
caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, 
provar a contradita com documentos ou com testemunhas, 
até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado. 
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§ 2º Sendo provados ou confessados os fatos a que se 
refere o § 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará 
o depoimento como informante. 

§ 3º A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de 
depor, alegando os motivos previstos neste Código, 
decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. 

 

Não se aplica ao Processo do Trabalho o artigo 459 do CPC 
que estabelece  que as perguntas serão formuladas pelas 
partes diretamente, pois a CLT tem regra própria , conforme 
os artigos 820 da CLT e também com base na IN 39 de 2016 
artigo 11. 
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- Prova pericial 
A prova pericial será realizada sempre que houver 
necessidade de um conhecimento técnico. 
 
O Juiz será assistido pelo perito (art.  156, NCPC).  
 
Consiste a prova pericial em exames, avaliação ou vistoria, 
cujo laudo com as considerações do expert serão 
submetidos ao juiz para análise dos fatos.  
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O art. 826 foi revogado, valendo assim, o artigo 3º da Lei 
5.584/1970: perito é do juízo, nomeado pelo juiz.  
 
Dos Honorários Do Perito 
 
Art. 790-B da CLT - A responsabilidade pelo pagamento dos 
honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão 
objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. 

§ 1º  Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá 
respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho. 

 

 



 
 

Meios de Prova 
 

§ 2º  O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários 
periciais. 

§ 3º  O juízo não poderá exigir adiantamento de valores 
para realização de perícias. 

§ 4º  Somente no caso em que o beneficiário da justiça 
gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de 
suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro 

processo, a União responderá pelo encargo.” (NR) 
 
Os honorários são de responsabilidade da parte sucumbente 
na pretensão objeto da perícia, ou seja, daquele que teve o 
seu pedido ou requerimento julgado improcedente;  
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Será feito o pagamento após a sentença.  
 
Da Antecipação de honorários de perícia: 
A OJ 98 SDI-II TST. Veda o pagamento de forma antecipada. 
 
Em relação aos honorários de assistente, aplicam-se o art. 
33 do CPC e a súmula 341 do TST.  

 
Resolução 66/2010, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, que autoriza o pagamento por parte da Justiça do 
Trabalho aos peritos em favor do beneficiário da gratuidade 
de Justiça, por meio de dotação orçamentária específica 
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para atender o hipossuficiente econômico, nas seguintes 
condições:  
  
a) antecipação dos honorários até o valor de R$ 350; 
b) o valor máximo dos honorários é de R$ 1 mil.  
  
A instrução normativa 27/2005 do TST admite a 
possibilidade de antecipação de honorários, nas lides 
decorrentes da relação de emprego (artigo 6º).  
 

 



 
 

Meios de Prova 
 

No procedimento sumaríssimo,  art. 852-H, CLT: “Todas as 
provas serão produzidas na audiência de instrução e 
julgamento, ainda que não requeridas previamente. 
 
§ 4º Somente quando a prova do fato o exigir, ou for 
legalmente imposta, será deferida prova técnica, 
incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da 
perícia e nomear perito”.  
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OJ-SDI1-406 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 
PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO 
INCONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE 
TRATA O ART. 195 DA CLT. (cancelada em decorrência da sua 
conversão na Súmula nº 453) - Res. 194/2014, DEJT 
divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 

O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por 
mera liberalidade da empresa, ainda que de forma 
proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em 
percentual inferior ao máximo legalmente previsto, 
dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 
da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em 
condições perigosas. 
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Súmula nº 457 do TST 
HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO 
PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 66/2010 DO CSJT. 
OBSERVÂNCIA.  (conversão da Orientação Jurisprudencial 
nº 387 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 194/2014, 
DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 
A União é responsável pelo pagamento dos honorários de 
perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for 
beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o 
procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 
66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – 
CSJT. 

 

 

 

 

 

 


