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Provas no Processo do Trabalho 

O vocábulo prova é originário do latim, proba ou probare, 
no sentido de demonstrar a veracidade de uma 
proposição ou realidade de um fato.  

 

Conceito 

É o meio pelo qual as partes buscam formar a convicção 
do juízo acerca dos fatos e fundamentos do processo.  
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PRINCÍPIOS 
Em relação as provas podemos destacar os seguintes 
princípios: 
a) Necessidade da prova – Os  fatos narrados pela parte 

nos autos devem ser provados. Não basta apenas alegar, 
mas é preciso eu a parte prove. 

Fatos não provados são inexistentes no mundo jurídico. 
 
b) Unidade da prova – A prova deve ser apreciada no seu 
conjunto, como um todo, não devendo ser considerada 
isoladamente. 
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c) Lealdade da prova ou probidade – As provas devem ser 
produzidas com ética e lealdade. 

 
O artigo 5º do CPC dispõe que as partes que é dever das 
partes proceder com lealdade e boa fé.  
 
O artigo 80 do CPC estabelece várias hipóteses de litigância 
de má fé, bem como o artigo 793-B da CLT. 
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Art. 793-B Considera-se litigante de má-fé aquele que:  

I - deduzir pretensão ou defesa contra lei ou  fato 
incontroverso 

II - alterar a verdade dos fatos;  

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

 IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 
processo;  

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou 
ato do processo; 

VI - provocar incidente manifestamente infundado;  

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 
protelatório.  
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Art. 793-C De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o 
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 
1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do 
valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários 
advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 

 

§ 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o 
juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo 
interesse na causa ou solidariamente aqueles que se 
coligaram para lesar a parte contrária.  
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§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a 
multa poderá ser fixada em até duas vezes o limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

 Social.  

 

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso 
não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou 
pelo procedimento comum, nos próprios autos. 
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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.  

 

c) Princípio do Contraditório – Apresentada em juízo a prova 
por uma das partes, tem a parte contrária o direito de 
impugná-la, pelos meios previstos em lei. 
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O contraditório é o direito que tem a parte de tomar 
conhecimento e contraditar todos os fatos e provas trazidos 
pela parte adversa aos autos. 

 

d) Princípio da legalidade – As partes estão submetidas à lei 

A qual disciplina o regramento quanto à produção, o lugar 
onde serão produzidas, o momento para sua apresentação, 
os meios de provas.   

e) Princípio da imediação – As provas devem ser produzidas 
para o juiz, destinatário da prova.    
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f) Princípio do convencimento motivado ou persuasão 
racional – O juiz deve formar o seu convencimento mediante 
a apreciação do valor das provas contidas nos autos. 
 
Artigo 371 do CPC - 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. 
Igualmente no artigo 832 da CLT determinando que deverá 
constar na decisão “a apreciação das provas “ e os “ 
fundamentos da decisão”. 
 
 

 

 

 

 

 

 


