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Utilização das Provas nos diferentes procedimentos 

 

As provas consistem em todos os meios legítimos e 
moralmente permitidos que as partes podem utilizar,  
com a finalidade de formar o convencimento do julgador 

Provas no Processo do Trabalho está disciplinada no 
artigo 818 a artigo 830 da CLT. 

 

O Procedimento Comum se divide em: 

• Rito Ordinário  - Valor atribuído a causa acima de 40 
salários mínimos no ato da distribuição da ação; 

• Rito Sumário – Valor da causa até dois salários 
mínimos, 
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• Rito Sumaríssimo – Valor da causa até 40 salários 
mínimos no ato da distribuição da ação. 

 

Em relação a prova documental as partes devem fazer a 
juntada,  quando da distribuição da petição inicial,  se for o 
Reclamante,  e quando da apresentação da defesa na 
hipótese do Reclamado, conforme os artigos 787 e 845 da 
CLT c/c o artigo 434 do CPC.  
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No procedimento sumaríssimo como as audiências são unas,  
todas as provas serão produzidas na audiência de instrução 
e julgamento, ainda que não requeridas previamente. 
(artigo 852-H da CLT). 

 

Em relação ao número de testemunhas o máximo é de até 
duas para cada parte e comparecerão à audiência 
independentemente de intimação, com forme o artigo 852-
H, §§2º e 3º da CLT. 

 

No procedimento ordinário o número máximo de 
testemunhas é de três para cada parte elevando-se para 
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seis quando da Ação de Inquérito para Apuração de Falta 
Grave de Empregado Estável, nos termos do artigo 821 da 
CLT.  

Em relação a forma de comparecimento também ocorre 
independentemente de intimação ou notificação, conforme o 
artigo 825 e parágrafo único da CLT, in verbis: 

 

Art. 825 - As testemunhas comparecerão a audiência 
independentemente de notificação ou intimação. 
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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. 

Podendo ser aplicado  o artigo 455, §1º do CPC,  

Art. 455. 

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. 
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§ 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. 
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Em relação a prova pericial no procedimento sumaríssimo 
somente será deferida quando a prova do fato o exigir ou  
for legalmente imposta, nos termos do artigo 852-H,§ 4º da  
CLT. 

Art. 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência 
de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 
previamente. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000) 

§ 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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§ 6º As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o 
laudo, no prazo comum de cinco dias.  

 

No Procedimento Ordinário a Lei 5.584/70, em seu artigo 3º 
dispõe que os exames periciais serão realizados por perito 
único, designado pelo juiz que fixará o prazo para a entrega 
do laudo. Cada parte poderá indicar um assistente técnico, 
cujo laudo deverá ser apresentado no mesmo prazo 
assinado para o perito, sob pena de desentranhamento dos 
autos. 
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O artigo 477 e § 1º do CPC determina que as partes serão 
intimadas para  manifestarem-se sobre o laudo do perito do 
juízo no prazo comum de 15 dias.      

 Art. 477. 

O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo 
juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de 
instrução e julgamento. 

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-
se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 
(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 
das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 
parecer. 

 


