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Ônus da Prova 

Ônus da prova 

É um dever processual que incumbe ao autor quanto ao 
fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto aos fato 
modificativos , impeditivos e extintivos do direito do 
autor. 

 

Portanto, Consiste em determinar quem deve provar o 
que? 

No Processo do Trabalho está disciplinado no artigo 818 
da CLT e no Processo Civil no artigo  373. 
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Art. 818. O ônus da prova incumbe:  

 
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu 
direito; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do reclamante. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
 
Redação anterior: 
A prova das alegações incumbe à parte que as fizer. 
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 § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou 
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, 
poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, 
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do 
ônus que lhe foi atribuído. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
13.7.2017) 
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§ 2º A decisão referida no § 1º deste artigo deverá ser 
proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento 
da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará 
provar os fatos por qualquer meio em direito 
admitido. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

 
 

§ 3º A decisão referida no § 1º deste artigo não pode gerar 
situação em que a desincumbência do encargo pela parte 
seja impossível ou excessivamente difícil. (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 13.7.2017) 
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 A distribuição dinâmica do ônus da prova também está no § 

2º do artigo 373 do CPC e agora foi abraçada formalmente 
pelo § 1º do artigo 818 da CLT. 

 

Ao fixar o ônus da prova de forma diversa do julgador deve, 
antes do momento de sua produção dar a oportunidade 
para a parte dele se desincumbir. 
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De acordo com a jurisprudência trabalhista em relação a 
inversão do ônus da prova podemos citar: 

  

• Prova do término da relação de emprego: compete ao 
empregador (Súmula 212, TST) – princípio da 
continuidade da relação de emprego.  

  

• Ônus de prova horas extras: é do empregado – 
excepcionada a hipótese da Súmula 338, I, II, III, TST.  
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• Ônus da prova atinente à equiparação salarial: é do 
empregador o ônus da prova do fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo da equiparação salarial (Súmula 
6, TST).  

• Presunção do recebimento da notificação via postal 
(Súmula 16 do TST)  

•  Vale transporte – é do empregador o ônus de comprovar 
que o empregado não satisfaz os requisitos 
indispensáveis para a concessão do vale transporte ou 
não pretendia fazer uso do benefício. 
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 • Súmula 461 do TST – FGTS diferenças ou não 

recolhimento. 

 

Ainda em relação à inversão do ônus da prova, vale 
mencionar a inversão judicial do ônus da prova prevista no 
artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/1990, que autoriza o juiz 
inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com base 
em sua verossímil alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências.  
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Esse critério concedido por lei ao juiz consiste em facilitar o 
direito do hipossuficiente, uma vez que transfere para a 
parte contrária o ônus da prova que inicialmente caberia ao 
autor.  

 


