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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo demonstrar as características do ônus 

da prova e sua inversão no âmbito do direito trabalhista, bem como a relação 

entre o artigo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho e o artigo 373 do 

Código de Processo Civil, ambos referentes ao ônus da prova. Nota-se o 

conflito jurisprudencial referente ao assunto em comento. A inconformidade que 

decorre das questões relacionadas ao direito do trabalho começou no período 

da Revolução Industrial, quando as máquinas se tornaram o meio principal de 

produção, alterando a situação dos trabalhadores. Em nosso país, os 

conselhos permanentes de conciliação e arbitragem foram os órgãos que 

deram início às soluções trabalhistas, sendo seguidos por evoluções 

conquistadas posteriormente. Tais evoluções não foram suficientes para 

acabar com as adversidades enfrentadas pela condição trabalhista. A exigência 

de uma condição de justiça do trabalho se fez cada vez mais presente, de 

forma que houve o aprimoramento desta até que chegasse à uma condição 

onde a justiça estivesse o mais próxima possível da realidade. A principal 

característica do ônus da prova é que este incumbe à quem alega o fato pelo 

qual decorre o suposto direito.  A relevância do ônus da prova no processo do 

trabalho é indiscutível e entender a incumbência deste é de extrema 

importância para garantir o funcionamento da justiça trabalhista. Além disso, os 

princípios decorrentes da Constituição Federal tem uma significância enorme, 

principalmente quando não são encontradas leis cuja capacidade é suficiente 

para garantir que a Lei Constitucional seja eficaz. 

 

Palavras-chave: Processo Trabalhista; Ônus da Prova ; Justiça do 

Trabalho.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Presente trabalho cujo tema é o ônus da prova no processo 

trabalhista, objetiva demonstrar os pontos gerais do ônus da prova 

relacionados à  justiça do trabalho e o processo do trabalho. 

Inicia-se no primeiro capítulo com a história da justiça do trabalho e o 

processo trabalhista, incluindo suas fontes e princípios. No capítulo segundo, 

abordamos a prova no processo trabalhista, sua natureza, o conceito, objeto, 

princípios, finalidade, definição e os meios de prova existentes na justiça do 

trabalho.  

No terceiro capítulo, entra-se no ônus da prova em si, o conceito, 

deveres e obrigações, além de uma comparação entre o artigo 818 da CLT e o 

artigo 373 do CPC. 

Encerra-se o trabalho com as considerações finais, onde se demonstra a 

conclusão destacada, acompanhados de uma instigação ao seguimento do 

estudo e das reflexões ora apresentadas.  

Foram buscadas como possibilidades para o presente trabalho de 

conclusão de curso as seguintes: 

- A prova pode ser entendida como demonstração da verdade. 

- Os artigos 818 da CLT e 373 do CPC são insuficientes, já que não 

consideram a procedência e o objetivo do direito do trabalho, o qual se 

consagra pela proteção do trabalhador. 

- Os princípios são a melhor forma de ser justo entre as partes nos 

casos em que a Lei não é hábil para solucionar a matéria. 

No desenvolvimento do presente trabalho, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica. 
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2 DO PROCESSO E JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

2. 1 Histórico  

 

Desde que as máquinas se tornaram a principal forma de produção, 

durante a Revolução Industrial, as condições de trabalho começaram a mudar. 

Uma das principais causas do desemprego naquele momento, foi o tear, 

aparelho empregado para fins de tecelagem, gerando a diminuição da 

necessidade de mão de obra, e consequentemente, a redução salarial. Com 

isto, os trabalhadores começaram a postular, por meio de greves, melhores 

condições trabalhistas e aumento dos salários, dando início aos dissídios 

trabalhistas. 

Portanto, o movimento de greve deu início aos movimentos de 

autodefesa dos trabalhadores como forma de requerer seus interesses, 

frequentemente causando prejuízos materiais, como a dilapidação de 

patrimônio, gerada pela violência, bem como a produção reduzida e lucros que 

deixavam de ser gerados. 

Naquela época o Estado era de cunho liberal, e, por esse motivo, o 

relacionamento entre empregador e empregado não era regulamentado. Por 

esse motivo, as reivindicações dos operários eram frequentemente 

descartadas, não recebendo à devida atenção, gerando o aumento nas greves, 

diminuição dos lucros e falta de verba para o governo. 

Neste sentido, ensina Nascimento que o início da regulamentação das 

relações trabalhistas teve seu começo quando o estudo passou a interferir na 

sociedade e economia, afastando-se da filosofia liberal, surgindo assim o 

direito processual. 

A partir do momento em que o Estado passa a intervir, três fases 

surgiram como forma de resolver os dissídios trabalhistas, quais sejam: a 

conciliação espontânea, a tentativa de conciliação obrigatória e a mediação.  

Na tentativa de conciliação obrigatória, as partes escolhiam 

representantes para se reunirem por ordem do estado, a fim de discutir as 

reivindicações de cada um. Enquanto isso, na mediação, o estado escolhia um 

representante que participava das discussões, e atuava de forma a ajudar a 

conciliar, ou encontrar uma solução que agradasse ambas as partes. 
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No início, a tentativa de conciliação que era espontânea, passou a ser 

obrigatória, e, mais para frente, passou a contar com o mediador, que, nada 

mais era do que um representante do estado e de seus interesses na resolução 

do dissídio. 

Em se tratando de origem do direito Processual do Trabalho, é de suma 

importância o conhecimento dos Conseils de Prud’Hommes, ou seja, os 

primeiros órgãos que tinham como especialidade a resolução de dissídios entre 

empregadores e empregados. Tais órgãos tiveram origem na França, porém, 

também tiveram uma fase entre 1426 e 1464, autorizados por Luis XI a buscar 

soluções para as desavenças entre os fabricantes de seda, em Lyon. Porém, 

em 1776, tais órgãos foram abolidos, visto que o liberalismo condenava as 

associações de qualquer tipo. 

Quando estudamos o passado entendemos a evolução das ciências com 

o passar do tempo, sendo de primordial importância.  

O doutrinador Ferrari, sobre o assunto, assim se expressa: “nenhum 

jurista pode dispensar o contingente do passado a fim de bem compreender as 

instituições jurídicas dos dias atuais”1.  

Desta forma, a ascensão do direito Processual trabalhista diverge no 

Brasil e nos demais países.  

Assim como é de essencial importância o entendimento dos Conseils de 

Prud’Hommes a fim de entender o surgimento do processo trabalhista, também 

é de extrema importância o estudo do direito processual do trabalho na Itália, 

bem como suas origens, já que este foi uma das principais fontes para a 

criação do sistema jurídico do trabalho no Brasil, assim como na Alemanha, 

país em que o sistema possui características semelhantes às brasileiras. 

Na Itália e na França a justiça do trabalho teve início de forma bastante 

parecida, já que, na Itália, no final do século passado, surgiram órgãos que se 

assemelhavam aos Conseils de Prud’Hommes, difundindo os ideiais 

napoleônicos, sem oposição do criador do instituto. A intercessão da Justiça do 

Trabalho na solução de conflitos teve um aumento considerável com Mussolini, 

durante o corporativismo.  

                                            
1 FERRARI, Irany et al. História do trabalho, do direito do trabalho e da Justiça do Trabalho. 
São Paulo: Ltr 1998. 
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Os Conselhos na Itália eram formados por representantes dos 

empregadores, que possuíam competência para entender as divergências que 

surgiam no meio industrial. Porém a esfera em que esses conselhos poderiam 

atuar era um tanto reduzida, ampliando-se posteriormente, para outras áreas 

além das para qual foram criados os conselhos, ou seja, o setor econômico da 

seda. Assim, passaram a ser compostos por 10 a 20 membros, cada 

representação com o mesmo número de representantes. 

Os conselhos da Itália funcionavam por meio de dois órgãos, um que era 

a comissão de conciliação, possuindo um presidente e dois representantes das 

classes, e o outro era um tribunal, que possuía 4 membros, um presidente e 

um vice-presidente. Quando haviam decisões que o Tribunal proferia, eram 

cabíveis recursos, direcionados para o chamado juiz de paz da cidade, além de 

recursos direcionados para a chamada corte de cassação.  

Segundo a carta Del Lavoro, do ano de 1927, a magistratura do trabalho 

era um órgão do Estado, as quais tinham como função a intervenção para 

regulação dos conflitos do trabalho. A constituição do referido sistema era 

formada por uma corte de apelação, a qual possuía peritos habilitados para 

decidir os dissídios coletivos em um único grau de jurisdição, e os dissídios 

individuais em um segundo grau de jurisdição. A regulação dos conflitos 

trabalhistas podiam ser, tanto referentes a acordos ou qualquer outra forma 

que existia, quanto as que versavam sobre condições novas e melhores de 

trabalho  

A determinação de que os referidos órgãos de magistratura tinham 

poderes para estabelecer certas normas trabalhistas, que deveriam ser 

cumpridas tanto pelas empresas quanto pelos empregados de uma 

determinada categoria da resolução dos conflitos, assim, gerando novas 

condições de labor, via decisão da justiça, foi concedida pela Lei número 

563/1926. Ocorre que, posteriormente a magistratura do trabalho foi abolida, 

restando suas funções destinadas à magistratura comum. 

Na Alemanha, em 1808, a Justiça do Trabalho começou a dar sinais a 

partir do momento em que surgiram os Tribunais Industriais Reais, que eram 

organizações cujo objetivo era, progressivamente, preparar o terreno para a 

constituição subsequente, em diferentes partes do país, de Tribunais 

Industriais, o que ocorreu em 1890, pela iniciativa da autoridade do Estado, a 
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qual possuía competência para dispor sobre disputas trabalhistas individuais e 

coletivas.  

Tais órgãos eram compostos por um presidente e seu relativo vice-

presidente, cuja nomeação era dada por autoridade administrativa local, além 

de outros assessores, sendo quatro, eleitos em um número igual para 

representar cada grupo. O mandato era de um a seis anos. Nestes Tribunais, 

parentes e amigos podiam representar as partes no processo, a conciliação 

tinha um papel extremamente relevante, e as decisões eram de força 

obrigatória.  

Quando os dissídios eram coletivos, os Tribunais referidos operavam 

como órgãos de conciliação, e, a competência destes tribunais foi responsável, 

em 1904, pela regulamentação do procedimento dos Tribunais industriais e 

comerciais.  

A Alemanha opta pelo sistema de conciliação e arbitragem com vistas à 

celebração de convenções coletivas de trabalho. O novo sistema de trabalho 

na Itália faz referência somente aos desentendimentos particulares de trabalho 

e às controvérsias em matéria de previdência e auxílios obrigatórios. Já na 

França a doutrina não tem preocupando-se muito com a diversidade entre 

dissídios particulares e coletivos. 

Na, Alemanha, Itália e França inegavelmente a conciliação e 

composição paritária são as características mais marcantes, quando se faz 

uma comparação, da transformação histórica do processo do trabalho. No 

Brasil, como veremos a seguir, não saiu destas características.  

Os Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem foram os 

primeiros órgãos que surgiram no Brasil, em 1907, para soluções trabalhistas, 

previsto na lei de número 1.637, de 05/11/1907, porém nunca chegou-se a ser 

implantados. A composição era mista e Partidária. Destinavam-se a solucionar 

todas as diferenças entre o capital e o trabalho.  

O sistema italiano da Carta Del Lavoro, de 1927, de Mussolini, foi a base 

para criar o modelo brasileiro, e culminando na opção pelo regime 

corporativista. Outro fundamento foi o surgimento das contraversões coletivas 

de trabalho. Os órgãos incumbidos de suprimir os conflitos eram as juntas de 

conciliação e julgamento e as comissões mistas de conciliação.  
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Em um primeiro momento, os conflitos no Brasil eram dirimidos com a 

aplicação da legislação comum, as leis civis e comerciais.  

A Lei Paulista número 1869, de 10/11/1922, instituiu que os “Tribunais 

Rurais no Estado” solucionassem os contratos de locação de serviços 

agrícolas.  

Esses órgãos eram compostos por um locador, um juiz de direito e outro 

locatário (composição paritária), e foram os primeiros que votavam-se apenas 

para lides de natureza trabalhista. 

Amauri Mascaro Nascimento enfatiza que depois de 1932 várias 

organizações começaram a surgir e ainda que não faziam parte do Poder 

Judiciário podiam decidir, sendo estes Conselho Nacional do Trabalho, Junta 

Delegacia do Trabalho Marítimo, jurisdição administrativa de férias, ambos em 

1933 e o inquérito policial e processo judicial no ano de 1934. Esses órgãos 

atuavam paralelamente com as juntas. Como foi concedido no Governo Getúlio 

Vargas apenas o caráter administrativo, tal proposta deu início a muitos 

conflitos e dentre eles. 

É muito válido também destacar as argumentações feitas entre Ferreira 

e Viana, que antecederam a organização da Justiça do Trabalho. O Professor 

Oliveira Viana, sociólogo e defensor do corporativismo, mantinha o 

consentimento do poder normativo à Justiça do Trabalho, na doutrina Anglo-

americana, apoiada no fundamento da ‘eficiência do serviço público’. Já o 

professor Waldemar Ferreira, que era advogado e de aspectos neoliberais, era 

adverso, tanto à representação classista quanto à concessão de poder 

normativo à Justiça do Trabalho. 

Pelo Decreto número 1273, regulamentado pelo número 6596, de 

12/12/1941, a justiça do Trabalho finalmente foi devidamente organizada e 

ganhou autonomia.  

Pouco antes da publicação da constituição de 1946, a Justiça do 

Trabalho foi incluída entre os órgãos do Judiciário, pelo Decreto número 9797, 

de 1946. 

As Constituições posteriores conservaram a soberania da Justiça do 

Trabalho, e aprimoraram-na, sendo que o esclarecimento de todos os litígios 

entre empregadores e empregados deveria ser resolvido na Justiça do 

Trabalho.  
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Pode-se dizer que a Justiça do Trabalho no Brasil se revela em três 

fases: 

Primeira fase, até a Revolução de 1930 quando se pôs fim a República 

Velha, sem nenhuma associação de caráter geral com poder para solucionar 

os conflitos de classe, salvo alguns órgãos primários criados em São Paulo. A 

segunda fase, da revolução de 1930 até o Decreto número 1.237, que 

definitivamente estruturou a instituição especializada, e, por ultimo, a terceira 

fase, quando, do citado Decreto até a Constituição Federal de 1946, que, com 

excelência, incluiu expressamente, os tribunais trabalhistas e juízes entre os 

órgãos do Poder Judiciário.  

A Justiça do Trabalho sofre uma constância de criticas e sugestões para 

sofrer alterações, no caso brasileiro, muitos propõem a exclusão da paridade, e 

o aproveitamento dos juízes do trabalho na Justiça Comum, em Varas 

especializadas em questões Trabalhistas, porém, se isso ocorrer a tornaria 

frágil novamente, Pois a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho têm 

características diferentes. 

Para o Processo do Trabalho, um meio de livrar-se da influência 

marcante e que muitas vezes prejudica o Processo Civil seria a elaboração de 

um Código de Processo do Trabalho, que atende a necessidade de agilidade 

que exige a lide trabalhista, e que sejam adequadas as normas de direito 

material. Dessa forma firmaria enfim a sua individualidade.  

O processo do trabalho e a justiça são meios para que a equidade entre 

os homens, no mínimo pelo aspecto econômico, deixe de ser uma utopia, pois 

desigualdade das classes sociais no Brasil é uma vergonha, e a exploração do 

trabalho, adulto ou infanto-juvenil é revoltante. 

Não fica adequada a extinção da justiça do Trabalho bem como a 

transferência para a justiça federal de seus juízes e sua competência, pois 

ocorreriam situações desnecessárias de alocação de juízes nos tribunais para 

efeito de apuração de antiguidade. Isso ocasionaria atraso na resolução dos 

problemas trabalhistas, como já vem acontecendo na justiça federal, que é 

excessivamente morosa. A direção para tal é a especialização do judiciário em 

certa matéria, e não um critério de competência generalista, que seria até 

mesmo regressista. Faz-se necessário então reformar e lapidar a instituição, e 

não extingui-la ou incorpora-la em outra. 
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2.2 Fontes do Processo do Trabalho 

 

O Direito Processual do Trabalho é um conjunto de princípios, regras e 

instituições destinado a regular a atividade dos órgãos jurisdicionais na solução 

de dissídios, individuais ou coletivos, pertinentes à relação de trabalho. 

A palavra conjunto revela que o direito processual do trabalho é 

composto de várias partes organizadas, formando um sistema.  

Em primeiro lugar, conceituamos o que sejam as fontes do direito, e, 

posteriormente, àquelas que vêm de encontro ao direito processual do 

trabalho. 

Malta explica que as fontes do direito são formas com que se apresenta 

uma regra jurídica para impor-se, a exemplo das leis, decretos, etc., enquanto 

em sentido material, são valores sociais amparadas pelo direito positivo, ou, 

analogamente, realidades sociais de onde o direito emana, como a vontade do 

povo em uma democracia. 

Para Isis de Almeida, as fontes do Direito Processual do Trabalho são a: 

 

CF, as leis, decretos regulamentadores, as portarias ministeriais, os 

Regimentos Internos dos Tribunais Regionais e do Superior Tribunal 

do Trabalho, a jurisprudência, a doutrina, as Convenções (quando 

subscritas, adotadas e regularmente homologadas em decretos 

legislativos), mas também as suas Recomendações (quando aceitas 

para inserção em norma de direito positivo nacional), os acordos e 

convenções e por último usos e costumes processuais, ressalvando  

que os princípios gerais do direito processual apenas serão fontes do 

direito processual do trabalho se tomados sob a ótica trabalhista.2 

 

As normas jurídicas processuais trabalhistas também podem ser 

constituídas por fontes e normas que não são especificamente as leis. Muitos 

autores ignoram os costumes, porém estes não devem ser ignorados, pois a 

cultura também reflete e muito na esfera trabalhista.  

Malta observa que a hierarquia das fontes do Direito Processual 

trabalhista deve seguir a Constituição, as leis, os tratados internacionais e 

decretos – leis, decretos e regimentos dos Tribunais. 

                                            
2 ALMEIDA, Isis de. Manual de Direito Processual do Trabalho, 1997, p.24. 
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2.3. Princípios do Processo do Trabalho 

 

O Direito Processual trabalhista possui seus próprios princípios, sendo 

esses pressupostos que são exigidos, sendo considerados o início, o princípio 

de tudo, da causa de agir.  

De acordo com Sergio Pinto Martins, “princípio é onde começa algo. É o 

início, a origem, o começo, a causa. Princípio de uma estrada seria o seu ponto 

de partida”3. 

Para Miguel Reale: 

 

Baseando-se no exposto, tem-se que os princípios, por darem a ideia 

de origem, determinam como será a forma, os objetivos, os meios e 

os fins que um determinado sistema quer alcançar. Portanto o Direito 

Processual do Trabalho deve manter o caráter protecionista do Direito 

Material do Trabalho, para que não perca a sua essência, que 

consiste na proteção ao trabalhador.4 

 

Os princípios e as peculiaridades do direito trabalhista assim se 

distinguem:  

 

(...) a. os princípios são necessariamente gerais, enquanto as 

peculiaridades são restritas, atinentes a um ou poucos preceitos ou 

momentos processuais; b. os princípios informam, orientam e 

inspiram preceitos legais, por dedução, porém eles podem ser 

extraídos, via raciocínio indutivo, das peculiaridades não se extraem 

princípios, nem delas derivam normas legais; c. os princípios dão 

organicidade a institutos e sistemas processuais, peculiaridades, não, 

pois esgotam sua atuação em âmbito restrito, geralmente atinente ao 

procedimento não processo.5 

 

Em estudos doutrinários, encontramos alguns princípios próprios do 

processo trabalhista, quais sejam: 

                                            
3 MARTINS, Sergio Pinto, Direito do Trabalho, 31 ed, 2015, p. 64. 
4 REALE, Miguel apud VASCONCELLOS, Ana Maria de. Princípios do Processo do Trabalho. 
In: VIEIRA, Pedro Benjamim. Et. Al Manual do Juiz Classista da Justiça do Trabalho 2.ec, São 
Paulo: Ltr, 1996, p.121. 
5 GIGLIO, Wagner D. Direito Processual do Trabalho, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 65. 
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O Protecionista – de caráter tutelar do direito material do trabalho, se 

transmite e vigora também no direito processual do trabalho; Da 

Jurisdição Normativa – utiliza a via processual para criar ou modificar 

norma jurídica; Da Despersonalização do Empregador – visa garantir 

o trabalhador contra as alterações na estrutura jurídica ou 

propriedade da empresa; Da Simplificação Procedimental – é 

revelado pelo jus postulandi, pela comunicação postal dos atos 

processuais, nomeação de perito único, etc; Da Extrapetição – 

possibilita ao juiz conceder mais, ou coisa diversa, do que foi pedido, 

como salários em dobro, juros e correção monetária; Da Iniciativa de 

Ofício do Juiz  Da Coletivização das Ações Individuais – garante uma 

solução rápida e econômica para dirimir casos de insalubridade ou de 

periculosidade de um estabelecimento comercial.6 

 

Fazem parte do Direito trabalhista também os princípios: do jus 

postulandi, da concentração, da conciliação, do inquisitório ou inquisitivo, da 

non reformatio in pejus, do contraditório, do imediato, do dispositivo da 

celeridade processual, da oralidade, da eventualidade, do duplo grau de 

jurisdição, da preclusão e por fim da perempção. Desses princípios, o principio 

jus postulandi e o da conciliação são princípios de base do processo, além da 

concentração e oralidade. 

Tostes Malta ressalta:  

 

 Tecnicismo, economia, celeridade, oralidade, concentração, 

eventualidade, imediação e identidade física do juiz, métodos da 

igualdade ou da audição jurídica, convencimento racional do juiz, 

instrumentalidade da forma dos atos processuais, publicidade, duplo 

grau de jurisdição, lealdade processual, livre dicção do direito 

objetivo, imparcialidade de juiz, e, por último, a preclusão.7 

 

Os princípios citados fazem parte do ordenamento jurídico em geral e 

não apenas dos processos trabalhistas.  

Teixeira Filho relata referente à aplicação das normas de Processo Civil 

no Processo do Trabalho: 

                                            
6 GIGLIO, Wagner D. Direito Processual do Trabalho, São Paulo: Saraiva, 1997, p. 64. 
7 MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Pratica do processo trabalhista, 1996, p. 90. 
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Impõe-se que o faça, contudo, com a necessária cautela, na medida 

em que a adoção irrefletida de normas processuais civis pode 

implicar uma perigosa transubstanciação do direito processual do 

trabalho, fazendo com que se distancie da influência que sobre ele 

exerce o direito material do trabalho. É preciso não se esquecer que, 

o processo civil se lastreja no dogma da igualdade formal das partes, 

que informa o direito substancial comum e que constitui, mesmo, o 

sustentáculo de todo o direito positivo liberal e racionalista, que se 

edificou no processo histórico da Revolução Francesa de 1789. Já o 

direito material do trabalho, ao contrário, consagra a desigualdade 

real das partes, fixada como pressuposto para a sua atuação 

protetiva do trabalhador (...).8 

 

Sendo assim, é preciso ter total cautela para a adoção de normas e o 

direito material possui uma vasta diferenciação entre as partes, onde o 

trabalhador de ser protegido.  

 

 

 

 

                                            
8 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A Prova no Processo do Trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr 
1007, p.87 
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3 A PROVA NO PROCESSO DO TRABALHO 

 

3.1 Natureza jurídica 

 

Primeiramente o entendimento era de que a natureza jurídica da prova, 

por preexistir no processo acreditava em ser própria do direito material, 

enquanto outra tese apresentava sua exclusividade processual.  

Nascimento faz a indicação de algumas predisposições da natureza 

jurídica da prova, sendo elas: aspecto de direito material, aspecto de natureza 

mista material e processual, teoria exclusivamente processual, divisão de 

normas sobre a prova em direito processual e material e por fim que a prova 

pertence ao direito judicial.  

Conforme pensamento de Malta, essas são teorias de regulamentação 

da prova e não de seu instituto, pois a prova é um conjunto de informações 

onde o juiz recebe das partes e esta forma sua asseveração em relação a lide, 

concluindo sua ocorrência, ou seja, sua ficar provado, empregando a palavra 

prova para designação da atividade entre as partes e seu resultado.  

O autor Teixeira Filho já prega a natureza exclusivamente processual da 

prova, com base no Código de Processo Civil ainda do ano de 1973, onde está 

a matéria sobre provas. Sendo assim ao utilizar normas que se referem a prova 

que estão no Código Processual Civil é uma falha na CLT, onde não se deve 

ocorrer a má aplicação das normas civis no âmbito do direito do processo do 

trabalho pois pode assim acarretar danos ambas as partes da lide.  

Já a teoria mista vê a prova tanto no direito material como no direito 

processual. Saad ressalta que o Direito Processual estuda perfeita, 

determinada e intensamente as finalidades e as formas da prova mais do que 

qualquer parte do direito em si. Ademais previamente as apreciações judiciais 

as partes criam as provas resguardando seus direitos nesse ato, dissipando 

duvidas ao terceiro no que se refere a autenticidade das provas. Portanto 

conclui-se que a prova interessa ao mesmo tempo o Direito Processual e ao 

Direito Material. 

 

3.2. Conceito 
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A principio não existiam provas e as lides se resolviam de forma que o 

mais fraco sempre era o prejudicado, ou seja, pela lei do mais forte, 

historicamente falando. Com o passar dos anos e da busca pelos direitos, a 

prova passou a ser submetida por autoridades obedecidas pela igreja, obtidas 

através do fogo, agua quente e inclusive do veneno. Após essa fase “religiosa” 

passou a ser vigorado o principio do livre convencimento do juiz.  

O processo é uma ferramenta do Estado para solucionar a lide. O 

magistrado precisa ir além de sua apreciação e a controvérsia precisa ser 

solucionada de maneira equitativa, sendo este uma busca pela verdade para 

que ocorra justiça. A prova é vista como o objeto que demonstra de maneira 

probatória a veracidade dos fatos, onde o juiz soluciona a lide de maneira 

garantidora da justiça para ambas as partes.  

O conceito de prova não está na Consolidação das Leis do Trabalho e 

também não consta do Código Processual Civil, sendo sua concepção formada 

pela doutrina. O que é de suma importância na verdade é a prova em si pois é 

ela quem conclui a veracidade de tudo que foi alegado.  

Existem elementos considerados como provas, podendo ser eles 

documentos, depoimentos pessoais, prova testemunhal, prova pericial, indício 

e presunção, sendo essas dadas por terceiros, pelas partes ou por iniciativa do 

magistrado.  

É possível observar através dos ensinamentos de Theodoro Junior que 

a prova possui dois sentidos, sendo estes a ferramenta que mostra a existência 

de um fato e a certeza originada do fato pela produção de elementos 

probatórios.  

Já Teixeira Filho enfatiza que a prova é o meio e não o resultado. Para o 

autor, a prova é a demonstração da verdade dos fatos relevantes e 

controvertidos no processo. 

Amauri Mascaro Nascimento, conceitua a prova judicial desta forma: 

 

Sob esse prisma, a prova judicial é a confrontação da versão de cada 

parte, com os meios produzidos para abandoná-la. O juiz procura 

reconstituir os fatos valendo-se dos dados que lhe são oferecidos e 

dos que puder procurar por si, mesmo nos casos em que está 

autorizado a proceder de ofício. A missão do Juiz é, por isso, análoga 
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à do historiador, enquanto ambos tendem a averiguar como 

ocorreram as coisas no passado, utilizando os mesmos meios, ou 

seja, os rastros ou sinais que os fatos deixaram. 9 

 

Para Malta:  

 

Prova em sentido objetivo é o conjunto de informações de que o juiz 

vem a dispor para solucionar um conflito de interesses, e que o juiz 

considerou intimamente revela o sentido subjetivo da prova.10
 

Para Almeida: 

 

Provar significa estabelecer a verdade. Chama-se de prova, em geral, 

qualquer processo da mente pelo qual se adquire a certeza de 

alguma coisa. Em linguagem jurídica, dentro dos limites do Direito 

Processual, prova é a demonstração da verdade dos fatos deduzidos 

em juízo.11
 

 

Dentre tais conceitos, é possivel afirmar que é uma ferramenta que 

mostra a existencia de algo ou que confirme sua veracidade, dando a certeza 

que proporciona ao magistrado julgar justamente.  

 

3.3 Princípios que norteiam a prova 

 

É preciso conhecimento do sistema juridico onde os meios de prova sao 

produzidos. Como a prova é uma ferramenta do descobrimento da verdade é 

mais que necessario estudo e nao apenas uma breve interpretação dos fatos.  

Os principios integram as provas ao ordenamento juridico, suprindo 

direta ou indiretamente as omissoes da legislação. Quando a omissao da lei é 

preciso preencher o espaço que surge no julgamento, podendo o juiz recorrer 

aos principios.  

                                            
9 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho, 1996, p. 248. 
10 MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Pratica trabalhista, 1996, p. 377.  
11 ALMEIDA, Lúcio Rodrigues de. Prova Trabalhista. Rio de Janeiro: Aide, 195p.22. 
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Para Nasinmento os principios fundamentais são: igualdade de 

oportunidade, necessidade, lealdade ou probidade, unidade, contradição, 

legalidade, imediação e obrigatoriedade da prova. 

Para Sergio Pinto Martins são princípios: Necessidade da prova, onde é 

preciso que a prova faça parte das alegações; unidade da Prova não aprecia 

isoladamente, mas em conjunto; lealdade da Prova; contraditório onde a parte 

contrária tem o direito de se manifestar, impugnando a prova; Igualdade da 

oportunidade de Prova – todos têm os mesmos direitos de apresentar prova 

nos momentos adequados; Oportunidade da Prova, sendo esta produzida nas 

fases determinadas e proprias para tal fim; Comunhão da Prova; Legalidade, 

onde o contraditório e a ampla defesa serão assegurados de acordo com as 

provas que estiverem previstas na lei; Imediação, sendo quando o juiz possui 

as direções das provas das partes e do processo; Obrigatoriedade da prova, 

pois esta é de interesse ao Estado, além das partes; Aptidão para a prova, 

significa que a parte que tiver melhor aptidão para fazer a prova o fará, por ter 

melhor acesso a ela ou porque é inacessível a parte contrária; Disponibilidade 

da prova, sendo que é preciso a apresentação dela em determinados 

momentos, estes próprios e previstos em lei ou para a instrução do processo;  

Entende-se pelo princípio da contradição a oportunidade de ser 

produzida uma contraprova. Em relação ao principio da necessidade da prova, 

este por sua vez entende que deste princípio o juiz deve ser imparcial, sai a 

regra o qual o juiz não toma sua decisao fundamentando-se pessoalmente e 

parcialmente, salvo seu dever legal de ser imparcial. Existem doutrinas 

divergentes a respeito da obrigatoriedade da prova.  

Para Nascimento:  

 

... a prova é de interesse não só das partes, mas também do Estado, 

que quer o esclarecimento da verdade, as partes podem ser 

compelidas pelo Juiz a apresentar, no processo, determinada prova, 

sofrendo sanções no caso de omissão, especialmente as presunções 

que passam a militar contra aquele que se omitiu a favor de quem 

solicitou.12
 

 

                                            
12 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho, 1996, p.249. 
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Para Giglio prepondera o sistema do livre conhecimento motivado, o 

qual magistrados atentam fatos e situações presentes nos autos mesmo sem 

alegação das partes para sua tomada de decisão, fundamentando-se por 

despachos e sentenças. Já o autor Teixeira Filho cita que não existe uma 

obrigatoriedade de provar a veracidade dos fatos em juizo, mas sim o ônus 

objetivo. sendo assim não há do que se falar em obrigatoriedade e sum sanção 

processual.  

Conforme Costa, é notavel que o princípio da livre apreciação da prova 

possui como atributo fundamental evadir-se de abuso dos juizes e ter a 

liberdade de decisão seguindo em conformidade com os autos.   

Conforme o Art. 371 do Codigo de Processo Civil, o Princípio da 

convicção racional motivada é formado pela liberdade do magistrado realizar a 

examinação da prova recebida, tendo por obrigação relatar os motivos os quais 

desconsiderou ou então amparou uma prova, e dessa forma as partes tem 

proteção para certas arbitrariedades, visto que a decisão não consiste em 

impressões subjetivas. 

Ainda que o magistrado esteja vinculado a sua motivação, não existirá nenhum 

fundamento legal de ponderação, mas sim apoio nos fatos e circunstâncias que 

estão presentes nos autos.  

 

3.4. Objeto da Prova - Fato 

 

O Fato é considerado como objeto da prova, seja ele contado pelo autor 

ou réu, ou ainda por terceiros. Os fatos são os acontecimentos sejam eles 

naturais ou voluntários, o qual são a fonte do conflito. O artigo 369 do Código 

Processual Civil refere à prova da “verdade dos fatos em que se funda o pedido 

ou a defesa”. 

Caberá ao juizo acolher ou não o pedido, se reconhecida a existencia do 

direito a partir da produção do fato narrado como prova. tivo e pertinente, ou 

seja, cabe ao magistrado proceder ou não os fatos quandos postos na inicial ou 

constestação sem nenhuma tecnica juridica. O juiz nao pode admitir existencia 

de fatos não ditos motivando-se dos dispositivos juridicos ou normas para 

fundamentar seu pedido.  
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Os fatos podem ser classificados como prova direta ou prova indireta. A 

prova direta consiste no fato narrado nos autos em si e a prova indireta é a 

evidencia de outro fato que por fim conclui os fatos dos autos, e por isso é 

tambem chamada de presunção dos fatos ou indiciária, tendo de verificar e 

atentar que ela só sera possível se a prova direta não existir.  

A partir do momento que os direitos das pessoas são violados, estes que 

foram prejudicados tem o direito de se proteger ou buscar seus direitos no 

juizo. Conforme Santos todas as ações são fundamentadas por fatos e o fato 

deve ser provado o que resulta a sentença proferida no processo, para que o 

direito seja resguardado e não violado.  

Almeida reflete sobre tal assunto: 

 

As dúvidas surgidas em torno das afirmações feitas pelo autor e pelo 

réu, no processo, constituem as questões de fato, a respeito das 

quais cumpre ao juiz decidir. As questões de fato são o objeto da 

prova. Daí porque se dizer que constituem o objeto da prova as 

alegações de fato e não os fatos alegados, surgindo, então, o 

interesse na prova.13
 

 

Sendo assim é possível afirmar que fato é objeto de prova e as vezes 

não precisam ser provados.  

Os fatos que são passiveis de prova são aqueles “controvertidos, 

relevantes e determinados”, conforme Santos. Ele também ensina que onde 

não existe querela é preciso apenas aplicar o direito em se tratando de fatos 

relevantes influem nas decisoes e os fatos determinados distinguem-se dos 

demais.  

Existem requisitos como alegação e contestação da parte para que o 

fato precise ser provado, precisando este ser admissível.  

Teixeira Filho comenta: 

 

(...) a presunção de veracidade dos fatos não expressamente 

impugnados não deve produzir, de plano, os efeitos processuais que 

lhe são inerentes, pois estes poderiam esbarrar na prova constante 

dos autos. Temos verificado, por exemplo, com certa frequência o réu 
                                            
13 ALMEIDA,  Lúcio Rodrigues de. Prova Trabalhista. 1995, p. 26. 
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não se pronunciar quanto à alegação do autor no sentido de que sua 

jornada diária de trabalho excedia a ordinária, embora junte os 

cartões de ponto pelos quais se contata que a jornada sempre foi 

ordinária, tal como fixada em lei. Conquanto lhe tenha sido aberto 

vista desses documentos, o autor não os impugna. Seria 

desarrazoado supor-se, na espécie mencionada, que a matéria 

relativa à jornada extraordinária estaria incontroversa, em face de o 

réu não haver contestado expressamente a alegação do autor; ora, 

bem, a junção dos cartões de ponto pelo réu constitui, sem dúvida, 

uma formação de manifestação oposta às alegações expendidas pelo 

autor quanto à duração da jornada de trabalho. Não se quer, com 

isto, insinuar que os aludidos cartões se tornariam um meio de prova 

prevalecente, absoluto, mas, sim, que a sua existência nos autos foi 

suficiente para configurar uma controvérsia sobre a matéria, impondo-

se, por isso, a inclusão da jornada de trabalho como um dos pontos 

sobre os quais deverá incidir a instrução do procedimento. 14 

 

O artigo 341 do CPC trata da impugnação impondo o réu sua 

manifestação exata em relação aos fatos que foram narrados na inicial, 

podendo ser considerados verdadeiros ou então incontestados. A não 

confissão dos fatos, a inicial sem instrumento publico o qual a lei considera 

substancia do ato e a afirmação contrária com defesa constituem exceções ao 

caput do artigo 341 do Código Processual Civil.  

 

3.4.1 Fato Notório 

 

Os fatos que independem de prova são os notórios; os que a parte 

afirma e a outra parte confessa, os considerados pelo processo como 

incontroversos o qual favor milita a presunção legal da verdade ou de sua 

existência, os quais estão elencados no artigo 334 do CPC.  

Fato notório e que independe de prova é o que possui maior 

conhecimento, domínio publico, onde, por exemplo, o juiz exige de empresas 

que possuem mais de dez funcionários levarem os controles de jornada com a 

                                            
14 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr, 
1997. P.45. 
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defesa, sob pena de presunção da veracidade alegada na inicial, conforme Art. 

74, §2º, da CLT c/com Sumula 338 do TST.  

A notoriedade dispensa a produção de provas pois é vista como 

verdadeira. Já em relação ao lugar o fato tem notoriedade no lugar certo e não 

nos demais locais e o momento é um fato considerável notório, pois o fato pode 

ocorrer e ser visto pelo publico, comunicado ao publico ou ignorado e os meios 

de comunicação são as principais ferramentas de disseminação dos fatos as 

pessoas. Não é preciso que o autor tenha que provar o próprio fato que já é 

confirmado como notório pelo réu contestar sua notoriedade. Porém o réu pode 

alegar falsidade da convicção de quem tem o fato como verdadeiro e juízo por 

sua vez pode entender que tal fato deve ser provado. Os fatos notórios e as 

regras de experiência são totalmente distintos no processo. Faz-se necessário 

o entendimento de que as regras de experiência são atreladas em como o 

homem pensa e age em relação ao mundo, constituídas de regras de juízo, 

não tendo a necessidade de serem alegadas por suas partes. Sendo assim são 

assumidas as condições das regras de experiência para que o magistério 

considere os fatos e as provas.  

Para o autor Teixeira Filho o fato notório precisa ser de conhecimento 

publico, não podem faltar a generalidade e a verdade como fatores 

imprescindíveis.  

Já se tratando da confissão do fato contra a notoriedade é ineficaz.  

Em relação a direito indisponível ninguém é dispensado da produção de 

provas. Já os fatos que existem ou que são verdadeiros pela presunção legal 

não é obrigado a provar tal fato. Além domais as presunções legais são 

relativas, também chamadas de juris tantum aceitam prova o contrario e as que 

não admitem, denominadas absolutas ou juris et de jure.  

 

3.5 Prova do Direito 

 

O juízo não poderá dispensar julgamento alegando ser leigo em relação 

a lei, pois é de sua obrigação saber das leis pelo simples fato de que a  

O juiz não pode escusar-se de julgar com a alegação de que 

desconhece a lei, pois o juiz é obrigado a ter o entendimento do direito positivo 

nacional, pois ele é obrigado a prestar pela jurisdição. Pelo fato de a lei ser A 
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lei é considerada uma fonte fundamental e suas regras de são independentes 

de prova e imediatas pelo conhecimento do juiz.  

Os objetos da prova são o teor e a vigência, sendo a vigência a 

apresentação de pareceres jurisconsultos são provas e o teor é a produção 

pela repartição competente ou jornal oficial, etc. Tendo como escopo o art. 337. 

Em exceção as regras de direito de prova é o caso de o juiz desconhecer 

algumas leis como municipais, estrangeiras, entre outras, estando paralela ao 

artigo 337. 

 

3.6 Objetivos 

 

A finalidade da prova é produzir o convencimento do juiz em relação aos 

fatos que são significativos à relação processual. Sendo assim é possível 

afirmar que destina-se as provas ao juízo pois é quem precisa estar convencido 

da veracidade dos fatos. 

O Artigo 130 do Código de Processo Civil diz que cabe ao juiz, sendo 

este de oficio ou através das partes que estabeleçam todas as provas 

fundamentais ao processo, sendo indeferidas aquelas que são protelatórias ou 

dispensáveis.  

A finalidade da prova não reconstrói fatos mas sim tenta provar sua 

veracidade ao juiz para a formação de sua decisão.   

A prova pode assumir uma condição retorica quando antes da produção 

da reconstrução dos fatos determina o um dialogo entre as partes e o juiz, 

realizando assim a “fixação dos fatos controvertidos”. 

As provas se referem a uma tese conforme lembra Perelman. Elas 

devem ter como fundamento não apenas intuições e sim por via de alguma 

linguagem, seja ela ligada a alguma teoria cultural, etc.  

Conclui-se que a linguagem é fundamental para que uma ideia seja 

exprimida e a retorica estabelece a linguagem entre as partes e sua função 

presumida é o convencimento da veracidade dos fatos que foram 

questionados. Sendo assim a finalidade da prova é a permissão da 

fundamentação concreta para convencimento do juízo de sua verossimilhança 

a partir da impugnação de parte, servindo apenas para os fatos controversos. 
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Em se tratando de convencer o juiz, deverá se considerar cada caso 

como parâmetro para verossimilhança da pretensão, a partir dos resultados 

das argumentações. Ainda assim é preciso saber que o convencimento do juiz. 

 

3.7 Meios de Prova 

 

Nascimento tem o entendimento duplo sobre meio de prova, sendo de 

um lado designado para a atividade do Juiz ou das partes para a produção das 

provas, e de outro como instrumentos ministrados ao Juiz no processo para 

formar o seu convencimento. Teixeira Filho já entende que são fontes dentre as 

quais o Juiz obtém informações elementares de prova necessários ao 

estabelecimento da verdade formal. 

Os meios de prova estão relacionados a dois sistemas legais, conforme 

lembra Malta: 

 

O enumerativo, que elucida quais são os únicos meios de prova 

admissíveis, e o exemplificativo que menciona alguns meios mas 

tolera outros. (...) Autores de renome sustentam que o sistema do 

CPC é o enunciativo, mas a imprecisão do Código leva a concluir-se 

que adotou o sistema exemplificativo. O CPC não esclarece, por ex., 

o complexo conceito dos meios de prova moralmente legítimos.15 

 

Os meios de prova revelam sua eficácia, quando tornam possível um 

contato direto e imediato entre o juiz e as coisas ou fatos a provar. Costa 

posiciona que Leis Processuais não designam ordenações lógico-jurídicas dos 

meios de prova, mas que cada prova tem seu valor intrínseco, conforme seu 

modo de ser e seus resultados produzidos. É sabido que se a lei não 

estabelece uma hierarquia entre os vários meios de prova, um será mais eficaz 

que outro. Isso se da pela imediata provocação de juiz e motivo de prova.  

De acordo com o artigo 369 do Código de Processo Civil: 

 

As partes tem o direito de empregar todos os meios legais, bem como 

os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, 

                                            
15 MALTA, Christovão Piragibe Tostes, Pratica do Processo Trabalhista, 1996, p. 387. 
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para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a 

defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.  

 

Não obstante ao disposto, o Estatuto Processual Civil especificou os 

meios de prova, são eles: depoimento pessoal, confissão, exibição de 

documentos ou coisa, prova documental, prova testemunhal, prova pericial e 

inspeção judicial. 

Theodoro Júnior arrola como meios de prova, as presunções e os 

indícios, bem como a prova emprestada. Tal entendimento não é pacífico, 

sobremaneira, no que tange a presunção e o indício que para Almeida:  

 

Não são meios de prova, senão um instrumento do raciocínio do 

julgador, que, partindo de um fato provado, infere a existência de 

outro, este sim, capaz de produzir a consequência jurídica 

pretendida”, já quanto a prova emprestada este mesmo autor entende 

que “em nenhum outro processo, como o Processo do Trabalho, deve 

a prova emprestada incidir com tanta intensidade, em decorrência da 

economia e celeridade processuais(...). 16 

 

Sergio Pinto Martins, sobre os meios de prova, explica que se as partes 

não celebrarem acordo, realizará então o início da instrução do processo (Art. 

848 CLT).  

Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que 

não especificados no CPC, poderão ser usados para provar a verdade dos 

fatos em que se funda o pedido ou a defesa (art. 369 CPC).  

O Decreto nº 1.295/96 promulgou a convenção Interamericana sobre 

prova e informação acerca do direito estrangeiro.  

Os meios de prova para instrução do processo são as espécies de 

provas que serão produzidas em juízo. São meios de prova: o depoimento 

pessoal das partes, as testemunhas, os documentos, as pericias e a inspeção 

judicial. O depoimento pessoal é meio de prova e não prova. Prova é a 

confissão da parte por intermédio do depoimento pessoal.  

Antes de estudarmos os meios de prova em espécie, importa consignar 

a ordem de produção das mesmas, que, segundo malta, é: 1. juntada de 

                                            
16 ALMEIDA, Lúcio Rodrigues de. Prova Trabalhista. Rio de Janeiro: Aide, 1995.  
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documentos, 2. Perícia, 3. depoimentos pessoais e de testemunhas. Nas 

palavras do autor:  

 

(...) nem sempre, porém, todas essas provas são produzidas e a 

ordem não é obrigatória. O juiz deve determinar a produção da prova 

de acordo com a ordem que lhe pareça mais compatível com a 

economia processual. As provas cuja produção puder dispensar 

outras devem ser produzidas em primeiro lugar. 17 

 

3.7.1 Documentos 

 

Theodoro Júnior define documento tanto no sentido lato quanto no 

sentido estrito. No sentido lato: 

 

 O documento não compreende apenas os escritos, mas toda e 

qualquer coisa que transmita diretamente um registro físico a respeito 

de algum fato, como os desenhos, as fotografias, (...). Em sentido 

estrito cuida-se especificamente dos documentos escritos, que são 

aqueles em que o fato vem registrado através da palavra escrita, em 

papel ou outro material adequado. 18 

 

Os documentos escritos são aqueles postos em papel, podendo ser 

divididos em particular e público, sendo que o primeiro é o “documento de 

feitura do interessado, totalmente escrito ou por este assinado” e o outro 

“constante dos livros e notas oficiais, como a escritura registrada em seu livro 

de tabelião”. Essas provas precisam ser apresentadas com as devidas 

reclamações, com certidão autentica ou documento original, conforme o artigo 

380 e 787 da Consolidação das Leis do Trabalho. O CPC em seu artigo 438 

prevê que em qualquer tempo ou grau de jurisdição o juiz pode pedir 

procedimento administrativo quando as causas forem de interesse da União do 

Município, do Estado ou então das entidades administrativas publicas indiretas 

e certidão necessária a prova de alegação das partes. Depois da contestação 

as partes fazem vista dos documentos, o que cabe são as razões finais ou o 

                                            
1717 MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista, 1996, p,385. 
18 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, p, 442. 
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requerimento para produção da prova contrária, não cabendo impugnação, 

salvo se juntar documento intempestivo ou se este contém algum tipo de vício 

formal, cabendo ao juiz determinar exame pericial.  

Lembra Teixeira Filho que:  

 

(...) a arguição de falsidade do documento, seja ela material ou 

ideológica, incumbe a parte que a fizer; quando se tratar de 

contestação à assinatura o ônus será da parte que produziu o 

documento, em qualquer das hipóteses o Juiz do Trabalho pode 

tomar a iniciativa de determinar a realização do consequente exame 

pericial. 19 

 

3.7.2 Depoimentos e Confissão 

 

Depoimento pessoal, para Saad, “é a declaração feita pela parte ⎯ 

Reclamante ou Reclamado ⎯ sobre os fatos relacionados com o litígio que deu 

origem ao processo”. 20 

 

No artigo 820 da CLT extraímos a obrigatoriedade de comparecimento 

de ambas as partes à primeira audiência, para que haja tentativa de 

conciliação. 

O não comparecimento a esta primeira audiência gera sanção de 

confissão. (art.385, § 1º do CPC), tal consequência consiste “em admitir como 

verdadeiros os fatos contrários ao interesse da parte faltosa e favoráveis ao 

adversário”21. Sua imposição, todavia, dependerá de o depoente ser intimado 

com a antecedência prevista no § 1º do art.385”. 

A confissão (não sendo sobre direitos indisponíveis) por sua vez é o ato 

de se declarar, aceitando como sendo verdadeiros os fatos alegados pela 

parte, podendo ser feito pela reclamante ou pelo reclamado, o qual reconhece 

como verdadeiros todos os fatos, ou parte deles, favorecendo assim a parte 

contrária. 

                                            
19 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho, 7, ed, São Paulo: LTr, 
197, p.82. 
20 SAAD, Eduardo Gabriel. Direito Processual do Trabalho, São Paulo: LTr, 1994, p.358. 
21 Artigo 385, parágrafo 1º do CPC. 
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Conforme Miranda o objeto da confissão é sempre fato jurídico. 

Nascimento explica em detalhes a confissão, comentando sobre seu emprego 

no processo trabalhista e a relação entre esta e o depoimento pessoal: 

 

Assim, a confissão é uma prova que pesa sobre quem a faz e em 

favor da parte contrária, mera confirmação das alegações do 

adversário. Observa-se, em consequência, que depoimento pessoal e 

confissão não são a mesma coisa. Pode haver depoimento pessoal 

sem confissão. Como também pode haver confissão extrajudicial, 

esta admitida com muita reserva no processo trabalhista. Mas pode 

haver confissão, no processo trabalhista, fora do depoimento pessoal 

na contestação, desde que haja o reconhecimento parcial ou total de 

fatos alegados pelo autor na contestação.  Confissão é, portanto, 

aceitação dos fatos alegados pela parte, como verdadeiros, produzida 

quer no depoimento pessoal, como é mais comum, quer em atos 

processuais, quer em outros atos processuais e mesmo 

extrajudicialmente. 22 

 

Almeida dá exemplo prático, no âmbito trabalhista, dos efeitos que a 

confissão pode gerar:  

 

(...) quando se tratar da existência do contrato de trabalho, 

contestado, na defesa, pelo reclamado, a confissão, por este, de fatos 

geradores de uma relação de emprego prova a existência daquele 

ajuste e de obrigações trabalhistas do confidente.23 

 

O depoimento pessoal se difere da confissão pois pode existir o primeiro 

sem que este se torne uma confissão. 

 

3.7.3 Testemunhas 

 

As testemunhas são aquelas pessoas capazes, que não fazem parte da 

relação jurídica que são trazidas pela parte interessada ou pelo juízo para se 

comprometer a dar depoimentos sobre os fatos do acontecimento conforme 

                                            
22 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho, 1996, p.255. 
23 ALMEIDA, Lúcio Rodrigues de. Prova Trabalhista. 1995, p. 145. 
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seu conhecimento sobre tal fato. Caso a testemunha intimada não compareça 

sofrerá condução, pois tu tens o dever perante o Estado e não as partes.  

Maranhão assim leciona: 

 

Segundo a Consolidação (art. 821) cada uma das partes não poderá 

indicar mais de três testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, 

caso em que esse número poderá ser levado a seis. A testemunha 

que for parenta até o terceiro grau, amigo íntimo ou inimigo de 

qualquer das partes não prestará compromisso, e seu depoimento 

valerá como simples informação (art.829). Não há confundir, porém, 

testemunhas inábeis com testemunhas defeituosas; a testemunha 

inábil não pode depor, enquanto a simplesmente defeituosa é ouvida, 

dando a suas declarações o mérito que possa ter. 24 

 

Conforme Pontes de Miranda, o dever da testemunha: 

 

(...) é ligado ao dever de concorrer para a realização do direito 

objetivo e para a pacificação das partes. É dever perante o Estado; e 

não perante as partes. Não é ligado à nacionalidade, nem à 

cidadania. É um dos ‘deveres do homem, com se fala de ‘direitos do 

homem’. 25 

 

Alerta, Nascimento, para o cuidado que se deve ter com a prova 

testemunhal: 

 

(..) A possibilidade de erro na decisão fundada em testemunho de má 

fé sempre existe. Nem sempre a má-fé impede a verdade; às vezes a 

testemunha não sabe ou não tem meio de revelar a verdade o que 

sabe e a dificuldade de conhecer da testemunha não difere da 

dificuldade de conhecer do homem. Florian adverte que a testemunha 

não comunica a verdade objetiva, mas as suas próprias percepções e 

o processo informativo interno destas, pesando toda sorte de defeitos 

em sua informação: defeitos de informação, falta de reflexão crítica, 

impulsividade, pouca facilidade de relacionar uns fatos com outros, 

falta de controle, escassa inteligência, defeitos de memória ou de 

                                            
24 SUSSEKIND, Arnaldo et. Al. Instituição de direito do trabalho. 31.ed. São Paulo: LTr, 
1997,p.1370. 
25 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, tomo IV, p.445. 



32 
 

narração etc., sem contar a falta de vontade em dizer a verdade (...). 
26 

 

O artigo 481 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode indeferir 

alguma testemunha, quando seu depoimento for a respeito de fato que já foi 

provado anteriormente, ou que só puder ser comprovado por documento ou 

perícia. 

 

3.7.4 Perícia 

 

A Prova Pericial é vista como atuação técnica para que se revelem fatos 

específicos e depoimento ou então um parecer de maneira especializada e 

profissional.  

O perito é designado pelo juízo junto do prazo de entrega do laudo 

pericial. A parte tanto reclamada quando reclamante tem o direito de indicar 

assistente (podendo este ser substituído caso não seja apto), entregando laudo 

na mesma data do laudo pericial e este também sendo assinado pelo perito.  

De acordo com batalha, a perícia existe em três formas: 

 

Os exames consistem em perícias sobre documentos, pessoas ou 

contas; as vistorias constituem a inspeção ocular de coisas ou móveis 

ou imóveis, através de peritos; as avaliações constituem a fixação da 

qualidade ou quantidade de coisas, serviços, ou fatos e estimativa 

dos respectivos valores. 27 

 

Para Theodoro Júnior:  

 

Somente haverá perícia, portanto, quando o exame do fato provando 

depender de conhecimentos técnicos ou especiais e essa prova, 

ainda, tiver utilidade, diante dos elementos disponíveis para exame28.  

 

O perito só vai ser preciso quando for necessário conhecimento técnico 

ou especifico para tal prova, devendo ser realizado durante a contestação ou 

                                            
26 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho, 1996, p.158. 
27 BATALHA. Wilson de Souza Campos. Tratado de Direito Judiciário do Trabalho, 1995, p.125. 
28 JUNIOR, Humberto Theodoro, Processo de Conhecimento, p. 1978 
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então na inicial. Na área do trabalho existem muitas pericias em relação aos 

“adicionais” como a periculosidade ou os casos insalubres. Também são 

realizadas pericias para equiparação salarial, casos acidentários, entre outros.  

 

3.7.5 Inspeção Judicial 

 

A inspeção judicial é realizada a qualquer tempo durante o processo, 

cabendo ao juiz esclarecer os fatos em relação ao julgamento da lide. Definem 

os artigos 481 e 484 do CPC que o juiz pelo requerimento das partes ou então 

de oficio realizar a inspeção das pessoas ou das coisas para que os fatos 

sejam esclarecidos e o artigo 484 reza que com a conclusão da diligencia o 

magistrado irá mandar lavrar o auto (podendo este ser instruído conforme o 

parágrafo único com gráficos, fotos ou desenhos) circunstanciado, fazendo as 

devidas e uteis menções para o julgamento.  

Para Manoel Antônio Teixeira Filho: 

 

Inspeção judicial é ato pelo qual o Juiz, no curso do processo, por sua 

iniciativa ou a requerimento da parte, e com o objetivo de buscar 

esclarecimentos acerca de fatos relevantes para a decisão da causa, 

examina, diretamente, em Juízo ou no local em que se encontrem, 

pessoas ou coisas, utilizando-se, para isso, de suas percepções 

sensoriais comuns. 29 

 

Ensina Miranda que: 

 

Na inspeção judicial se supõe que o juiz entregue os seus sentidos 

para que a sua percepção sensorial leve à assunção de prova. Pode 

consistir em ter ouvido palavras ou frases, inclusive por telefone, ou 

gravada, ou o que um papagaio repete por ter aprendido com uma 

das partes 30. 

 

                                            
29 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr, 
1997, p380. 
30 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, tomo iv, p.502. 
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A perícia e a inspeção são diferentes. A Perícia se diverge pelo fato de 

que são realizados examinadores nas pessoas, nas coisas moveis e imóveis. A 

inspeção por sua vez é o juiz quem examina para formar suas decisões. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4 O ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO DO TRABALHO  

 

4.1 Histórico 

 

Estudar o ônus da prova tem desafiado os processualistas desde a 

antiguidade. Desde lá, o estudo do ônus da prova é questão essencial para 

Aulus Gellius, que lembrava Favorinus, o filósofo, e Catão: se as provas não 

convencem, deve-se decidir o feito a favor do litigante mais probo; se ambos 

tiverem igual reputação, deve-se decidir a favor do réu: “si pares essent, seu 

boni pariter seu mali, tum illi, unde petitur, credetur, ac secundum eum 

judicaretur”31. 

Vigorou no Direito Romano a máxima – sempre onus probandi ei 

incumbit qui dicit – ou seja – semper necessitas probandi incumbit illi qui agit. 

“Incumbe o ônus da prova a quem diz, ou afirma, ou age” 32.  

Considerando que era gramatical a interpretação, tudo levava a crer que 

cabia ao autor o ônus da prova, porém, considerando que não só apenas na 

negativa dos fatos é que consiste a defesa, mas diversas vezes implicava em 

articular alguma alegação do réu, a qual também necessita ser provada, 

nasceu a regra reus in excipiendo fit actor, enunciada por Ulpiano reus in 

exceptione actor est. 

Teixeira Filho, baseando-se em Paulus e textos romanos, criou um 

“sistema de distribuição de carga probatória” pautado em duas regras: 

“afirmatia non neganti incumbit probatio e “negativa non sunt probanda”.33 

Daí em diante, a doutrina buscou, erroneamente, em primeiro, na 

criação de critérios para distribuir esse ônus, se a prova era positiva ou 

negativa, já que a prova negativa era sustentada como impossível. Tal atitude 

funda a característica essencial do Direito Medieval, que infiltrou-se no Direito 

português antigo, gerando reflexos no Código de Processo Civil brasileiro, de 

1939, em cujo art. 209, § 1º, se estatuía:  

 

                                            
31 BATALHA. Wilson de Souza Campos. Tratado de Direito Judiciário do Trabalho, 1995, p.81. 
32 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial... 3.ed.. São Paulo: Max 
Limonad, 1995, p.345. 
33 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr, 
1997, p.104. 
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Se o réu, na contestação, negar o fato alegado pelo autor, a este 

incumbirá o ônus da prova 34. 

É oportuno trazer à tona as considerações de Milhomens quanto a 

evolução da história do ônus da prova: 

  

Nos processos primitivos, quando, para destrincar a lide, se 

provocava a manifestação da divindade, e um grande número de 

lides se dirimia por meio de juramento, a possibilidade de carrear 

vitória pela simples prestação de juramento induzia a que, pelo mais 

das vezes, se reputasse a prova um direito do réu. À proporção que 

se transmuda o caráter da lide para se converter em decisão de 

controvérsias sobre a plinto da convicção do juiz, vai-se aguçando a 

necessidade de provas mais perfeitas. A subministração da prova se 

opera, então como um encargo, e dois fatos concorrem para se 

onerar com esse encargo o autor, primeiro, a condição mesma de 

autor, como indicador de lide; e, depois, o interesse para o autor de, à 

medida que esse período de transição apouque a seriedade dos 

juramentos, tomar a si a prova, a fim de obviar ao juramento do 

adversário. Sem embargo, nem toda prova que se torne necessária 

para influir a convicção do juiz, é incumbida ao autor. Quando o réu 

não se limita a negar direito do autor, mas afirma que o direito 

desapareceu, toca-lhe provar o fato extintivo, e outro ocorre quanto 

aos fatos impeditivos. Essa é uma regra que encontramos aplicada 

também em nosso direito comum. As fontes romanas inserem, a esse 

propósito alguns textos que se perpetuaram como a base da doutrina 

do ônus da prova; mas, em verdade, não são, em si mesmos, muito 

completos.35 

 

Os processualistas modernos pautam a sua teoria na diferenciação entre 

os fatos constitutivos, extintivos, modificativos e impeditivos do direito, 

seguindo orientação de Chiovenda, que entende que o autor é responsável por 

provar os fatos que constituem o seu direito, ou seja, fatos que geram efeitos 

jurídicos, enquanto o réu deve comprovar os fatos que impedem, ou seja, falta 

de requisitos de constituição do direito do autor, modificativos, falta de 

                                            
34 MILHOMENS, Jonatas. A prova no processo do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1982, 
p,121. 
35 MILHOMENS, Jonatas. A prova no processo do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1982, 
p,121. 
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requisitos que impedem a produção de efeitos naturais, e extintivos, que fazem 

com que uma vontade concreta da lei seja impedida. 

 

4.2 Conceito  

 

Tendo em vista a repercussão causada em um processo, em especial 

num processo trabalhista, o ônus da prova é ponto de incontestável 

importância. Sua igual distribuição nem sempre atende a necessidade da parte 

hipossuficiente. 

Sergio Pinto Martins explica: 

 

A palavra ônus vem do latim onus, que tem significado de carga, 

fardo, peso. Onus probandi é o encargo de a parte provar em juízo 

suas alegações para o convencimento do juiz.  

O ônus da prova não é uma obrigação ou dever, mas um encargo 

que a parte deve-se incumbir para provar suas alegações. Ninguém é 

obrigado a fazer prova com tra si mesmo36 

 

A prova é ônus de quem afirma e não de quem nega a existência de um 

fato.  

Mascardes esclarece que quem não tem como provar é o mesmo de 

quem nada tem; aquilo que não se prova não se existe; não pode ser provado, 

ou não ser é a mesma coisa. Carnelutti também diz que a prova é considerada 

o coração do processo.  

O ônus da prova subjetivo é a verificação de quem dos sujeitos do 

processo terá o dever de fazer a prova.  

O ônus objetivo ao magistrado verificará a prova constante dos autos, e 

independe do ônus da prova das partes.  

Para o juiz, o que interessa é o que está nos autos e não quem a fez. O 

ônus da prova ira incumbir quem fizer as alegações em juízo, a respeito da 

existência ou não de determinado fato. 

 

4.3 ônus, obrigação e dever 

                                            
36 MARTINS, Sergio Pinto, Direito do Trabalho, 31 ed, 2015, p. 70. 
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4.3.1 Ônus e obrigação 

 

Não tem, a rigor, uma imposição legal de provar; simplesmente, um 

ônus. Cumpre, então, que se individualize um do outro. 

Carnelutti relata que a diferença entre ônus e obrigação é a sanção 

distinta a quem não cumpre determinado ato; a obrigação se dá quando a 

inatividade dá lugar a uma sanção jurídica (execução ou pena); se for adverso, 

a abstenção, em relação ao ato determinado, só perderá os últimos efeitos do 

ato, estando frente à figura do ônus.  

Aos interesses da parte em ver provados os fatos narrados em Juízo 

Vincula-se, o “ônus probandi”; daí por que a lei fixou, categoricamente, e 

fundamentado nesse interesse, os parâmetros relacionados à distribuição 

desse encargo processual. 

É certo que o ônus da prova não estabelece uma imposição, que, em 

alguns casos, mesmo que a parte dele não tenha se desobrigado, poderá ter 

recebida a sua reivindicação, que tinha como pressuposição a ocorrência que 

deixou de provar: por exemplo, na possibilidade de a parte contrária, 

desavisadamente, produzir, em pró da outra, a prova que a esta incumbia. 

Existe também a diferenciação teórica entre ônus perfeito e ônus 

imperfeito. O ônus imperfeito nem sempre a negligência ou a inação da parte, 

quanto à produção da prova que lhe incumbia, lhe trará consequências 

danosas. 

Ônus perfeito quando a parte dele não se desimpede terá, contra si, 

resultados jurídicos danosos, quando deixa de interpor recurso da sentença 

que lhe foi desvantajoso. 

 

4.3.2  Ônus e dever 

 

Para Miranda assim diferencia-se ônus de dever: 

 

(a) o dever é em relação a alguém, ainda que seja a sociedade; há 

relação jurídica entre dois sujeitos, um dos quais é o que deve: a 

satisfação é do interesse do sujeito ativo; 
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(b) o ônus é em relação a si mesmo; não há relação entre sujeitos: 

satisfazer é do interesse do próprio onerado. Não há sujeição do 

onerado; ele escolhe entre satisfazer, ou não ter a tutela do próprio 

interesse. Por onde se vê como a teoria do ônus da prova diz 

respeito, de perto, à pretensão à tutela jurídica.37 

 

Assim, não existe um dever de provar, tanto em face da parte contrária, 

quanto perante o juiz. Existe apenas um simples ônus do qual a parte não se 

desincumbiu, fazendo com que exista a possibilidade de sua pretensão não ser 

acolhida, já que sua fundamentação se pautava em um fato do qual deixou de 

produzir uma prova. 

A obrigação de provar não vem de uma necessidade ou dever das 

partes, mas está ligada diretamente à vontade de ter os fatos que compõem o 

pressuposto da pretensão “in iudicio deducta”, entendidos como verdadeiros. 

Assim, À Kish não assistiu razão, pois mesmo tendo afirmado que o 

“ônus probandi” está articulado com a obrigação de a parte provar seus 

argumentos a fim de ganhar a causa, entende ser possível identificar, 

processualmente, uma imposição e uma sanção. 

A diferenciação ente ônus e dever é um detalhe importante que deve ser 

observado ao estudar o ônus da prova. Conforme Almeida, tal discussão é 

extremamente importante, visto que são regras concernentes à produção da 

prova determinada em face dos interesses das partes. Santos conceitua o ônus 

probandi como “dever, necessidade de provar”. Isto não importa que a ideia de 

dever seja igual à obrigação, tendo a ideia de dever jurídico como pressuposto 

essencial, vejamos: 

 

Não se trata de um dever jurídico. Mesmo porque não existe um 

direito que lhe seja correlato, nem propriamente qualquer sanção pelo 

seu não cumprimento. Trata-se apenas dever no sentido de interesse, 

de necessidade, necessidade de produzir a prova para formar-se a 

convicção do juiz a respeito dos fatos alegados38. 

 

                                            
37 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, tomo IV, p.322. 
38 SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial... 3.ed.. São Paulo: Max 
Limonad, 1995, p.94. 
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Para Machado Júnior: 

 

Ônus probatório não é um dever, equivalente a uma obrigação, uma 

vez que não existe um direito correspondente ou a aplicação de uma 

ação decorrente, mesmo porque, não tenha a parte se desincumbido 

dessa necessidade probatória, sua pretensão, pode ser acolhida, 

quando, por exemplo, a parte contrária produziu a prova que 

inicialmente lhe incumbia39 

 

Para Almeida, ônus e dever diferem porque no primeiro não há a 

obrigação no sentido jurídico que caracteriza o segundo, explica o autor: 

 

Ao dever jurídico vincula-se uma sanção externa, positiva, pois existe 

uma cominação ou ameaça legal de uma pena. No ônus da prova há 

uma incumbência, um encargo. O conceito não contém a ideia de 

pena e, por consequência, nada é cominado juridicamente a quem 

não prova. 40 

 

Malta entende que o ônus da prova é diferente do dever de provar, e que 

este dever não é obrigatório a nenhum dos litigantes: 

 

A prova é ônus ou encargo no sentido de condição para atingir-se o 

resultado que se deseja na lide. Quem está onerado com a prova 

deve produzi-la para que o processo possa ser decidido a seu favor, 

mas senão a produzir não sofrerá penalidades como quem 

descumpre certas obrigações, nem pode ser compelido a provar; 

apenas a matéria de fato, em princípio, é considerada pelo juiz como 

correspondente à versão da parte contrária.41 

 

Desta forma, a obrigação de provar não vem de uma necessidade ou 

dever das partes, mas está ligada diretamente à vontade de ter os fatos que 

compõem o pressuposto da pretensão “in iudicio deducta”, entendidos como 

verdadeiros. 

                                            
39 MACHADO JÚNIOR, César Pereira da Silva. O ônus da prova no processo do trabalho. 
2ed.São Paulo: LTr, 1996, p.89. 
40 ALMDEIDA, Isis de. Manual de direito processual do Trabalho, 1997, p.125. 
41 MALTA, Christovão Piragibe Tostes. Prática do processo trabalhista, 1996, p.133 
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4.4 Ônus Subjetivo e Objetivo 

 

No entendimento de Costa, o ônus subjetivo está pautado no exame 

daquilo que se deve fazer a respeito de qual das partes deve arcar com o “risco 

da prova frustrada”, enquanto o ônus objetivo está ligado ao magistrado, que, 

ao elaborar uma sentença, que vincula-se ao que foi evidenciado pela prova, e 

não por quem o fez. 

É contrário o entendimento de Teixeira Filho, já que para o autor, não há 

como sustentar que o ônus objetivo é voltado ao juiz, já que quem julga o 

processo deve empregar parâmetros de avaliação, face ao fato de estar 

subordinado ao princípio do livre convencimento motivado. Assim ensina: 

 

Por fim, não nos parece que o ônus, em relação às partes, seja 

subjetivo; trata-se, ao nosso ver, de ônus objetivo, vez que oriundo de 

disposição legal específica; vale dizer, porque fixado pelo direito 

positivo processual. A objetividade, assim, se relaciona à distribuição 

da carga da prova, feita por lei, e não à pessoa do Juiz: em que pese 

essa participação legal do ônus tenha como destinatários os 

litigantes, nem por isso se pode afirmar que ele seja subjetivo.42 

 

Greco Filho não destoa dos dois autores mencionados a respeito do 

significado de ônus subjetivo, ou seja, da necessidade de a parte provar para 

vencer ou das consequências para a parte que deveria provar e não o fez. No 

entanto, ao tratar do ônus objetivo, chega à seguinte conclusão: 

 

Há que se reconhecer a impropriedade da expressão “ônus objetivo”, 

porque o juiz não tem ônus, mas dever funcional de decidir, ainda que 

a prova seja complexa ou os fatos estejam incertos. Podemos, 

também, chamar o “ônus objetivo” de princípio da comunhão da 

prova, ou seja, a prova vale para ambas as partes 

independentemente de quem a tenha produzido43. 

 

                                            
42 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr, 
1997, p.111. 
43 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996, p.203. 
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Daqui surge a classificação dos atos em constitutivos, modificativos, 

impeditivos e extintivos do direito, os quais trataremos a seguir. 

 

4.5 Fatos Constitutivos, Impeditivos, Modificativos e Extintivos do 

Direito 

 

Se o ônus ou o risco da não produção da prova deve ser distribuído 

entre o autor e o réu segundo a natureza dos fatos, ou melhor, conforme sejam 

eles constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos, chega a ser intuitiva 

a necessidade de análise dos seus conceitos. 

 

Discorrendo sobre os fatos jurídicos, afirma Chiovenda que os fatos 

constitutivos são aqueles que dão vida a uma vontade concreta da lei 

e à expectativa de um bem por parte de alguém, e exemplifica 

fazendo referência ao empréstimo, ao testamento, ao ato ilícito e ao 

matrimônio. Os fatos extintivos são aqueles que "fazem cessar uma 

vontade concreta de lei e a consequente expectativa de um bem" ao 

passo que os modificativos pressupõem válida a constituição do 

direito, mas tendem a alterá-lo". Tratam-se de fatos que modificam o 

direito44. 

 

Os fatos constitutivos, de acordo com a Chiovenda, são circunstâncias 

de fato, cujo objetivo é trazer vida ao direito. No entanto, para que isto possa 

acontecer, outras circunstâncias também devem ser apresentadas, sendo que 

a falta delas pode impedir a vida de um direito. Essa falta pode ser suprida pela 

concorrência dos fatos constitutivos a fatos impeditivos. 

Nesse sentido, temos a explicação de Chiovenda: 

 

Todo direito nasce de determinadas circunstâncias que têm por 

função específica dar-lhe vida; contudo, para produzirem o efeito que 

lhes é próprio, normal, devem concorrer outras circunstâncias. (...) A 

posse da coisa móvel pelo vendedor é a condição específica (fato 

constitutivo) para que o comprador lhe adquira a propriedade, ainda 

que a coisa não pertencesse ao vendedor: não obstante, se o 

comprador obrou de má-fé, esse efeito não se produz; assim se o 

                                            
44 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr, 
1997, p.110. 
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proprietário perdera a coisa. Em tais hipóteses a incapacidade, a 

violência, o dolo, o erro, a simulação, a ilicitude, a má-fé, as 

qualidades de coisa perdida funcionam como fatos impeditivos do 

direito; e da mesma forma toda circunstância que obste a um fato 

produzir o efeito que lhe é normal, que constitua a razão de sua 

existência.45 

 

O grande problema para o entendimento de tudo isso está na 

qualificação dos fatos impeditivos, já que este não pode ser visto simplesmente 

como o contrário do fato constitutivo.  

Os fatos impeditivos não fazem parte da fasttispecie a que pertencem os 

fatos constitutivos, e tem como objetivo constituir, mas são elementos que 

estão ao lado de fora, apenas impedindo a produção de efeitos do fato 

constitutivo. Importa constar que, para dar origem a fattispécie, o fato 

constitutivo é suficiente, porém o fato impeditivo impede a produção de efeitos, 

bem como faz com que perca a eficácia. Por isso dizemos que os fatos 

impeditivos são atuantes externos na eficácia do fato constitutivo, impedindo 

que a fattispecie produza efeitos mesmo quando estão presentes os elementos 

constitutivos do direito. 

Para relacionar didaticamente as espécies de fatos, devemos lembrar  

que: quando o autor postula o pagamento de alguma dívida, e o réu alega o 

parcelamento, de forma que a dívida só pode ser requerida em parte, o jato é o 

modificativo, no entanto, se alegar o pagamento integral, o jato é extintivo. 

Alegando o réu a exceção de contrato não cumprido, o jato é impeditivo. 

Tal análise é de essencial importância para situar um fato corretamente. 

É de inegável relevância para que se haja a distribuição do ônus da prova 

corretamente, além de auxiliar na compreensão de eventual tutela antecipada 

com fundamento em abuso de direito de defesa. 

Importa observar que a distribuição do ônus da prova baseada na 

classificação dos fatos pode ser entendida como um mecanismo artificial, ou 

mesmo, algo comprometido com a natureza universalista do procedimento 

ordinário, a qual distribui os riscos do processo e o ônus da prova sem zelar 

para os acontecimentos do direito material e na realidade da vida. 

                                            
45 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr, 
1997, p.110. 
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Por esse motivo, a distribuição do ônus da prova deve observar também 

a situações específicas do direito material. Para isso, além das presunções 

legais relativas, importam normas particulares, associadas a determinadas 

situações de direito substancial que antevejam uma distribuição diferenciada do 

ônus da prova em relação ao artigo 373 do CPC/2015, ou mesmo a 

possibilidade de a diminuir a rigidez da regra, ou mesmo a possibilidade de 

inversão do ônus da prova.  

Ademais, não há impedimentos, quando da ausência desta norma, e o 

juiz, ao considerar a situação do direito material controvertida, trata de forma 

mais característica a questão do ônus da prova, obviamente, justificando o seu 

procedimento. 

 

4.6 Artigo 818 da CLT X Artigo 373 do CPC 

 

É possível verificar doutrinariamente três correntes claramente opostas 

com relação às normas que se aplicam ao tema debatido. A primeira delas 

entende pela aplicação plena do artigo 373 do CPC/2015, tendo em vista que o 

artigo 818 da CLT possui caráter simplista e lacônico. 

É assim o entendimento do doutrinador Almeida, vejamos: 

 

No direito trabalhista, se o ônus da prova está numa curtíssima 

disposição, suscetível, desde logo, de apelo ao CPC — A prova das 

alegações incumbe à parte que as fizer' (art. 818 da CLT) — quanto a 

deveres é mais categórico. Ameaçador, até. Mas não na área da 

prova especificamente. (...). Diante, portanto, do atual CPC, 

induvidosa é a necessidade de, no estudo do Processo Judiciário do 

Trabalho, incluir uma especulação em torno dos deveres 

mencionados supra, uma vez que, em face da omissão da CLT, as 

disposições do CPC devem ser aplicadas.46 

 

Segundo Almeida, ainda: 

 

Em princípio, pois, o ônus da prova é de quem alega o fato. Este 

princípio, devidamente interpretado, leva à seguinte conclusão: a) ao 

                                            
46 Almeida, Isis. Curso Prático de Processo do Trabalho. 5º Edição. São Paulo. Saraiva, 1992. 
P. 160. 
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reclamante cumpre provar os fatos constitutivos do seu direito; b) ao 

reclamado incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do reclamante. 47 

 

O doutrinador Batalha segue o mesmo entendimento. Entretanto, 

Teixeira, por sua vez, tem visão totalmente contrária aos citados doutrinadores, 

entendendo que deve ser aplicado o artigo 818 da CLT, sem qualquer 

subsidiariedade do Código de Processo Civil com relação ao tema:  

 

A CLT ao estatuir, no art. 818, que 'a prova das alegações incumbe à 

parte que as fizer', demonstra, à evidência plena, que possui dicção 

expressa e específica sobre a matéria, desautorizando, desta 

maneira, que o intérprete — a pretexto de que o art. 769 do mesmo 

texto, o permite — incursione pelos domínios do processo civil com a 

finalidade de perfilhar, em caráter supletivo, o critério 

consubstanciado no art. 333 e incs48. Não seria equivocado 

asseverar-se, portanto, que tais incursões são irrefletidas, pois não se 

têm dado conta de que lhes falece o requisito essencial da omissão 

da CLT. Com efeito, o art. 769 da CLT, longe de constituir permissivo 

para a invocação subsidiária daquela norma processual civil, se 

planta como obstáculo intransponível para a admissibilidade desse 

procedimento ínvio. Nada obstante esse fato nos pareça 

incontestável, segue grassando, na prática, o costume sobre o qual 

estamos a lançar censura. Dir-se-á, provavelmente, que o conteúdo 

do art. 333 do CPC49, não colide com a expressão do art. 818 da 

CLT, porquanto, literalidade à parte, em essência um e outro dizem a 

mesma coisa, consagram idêntico critério. Ainda que se admita, por 

apego à argumentação, que conivência inexista, não se pode negar 

que, mesmo assim, subsistirá íntegro o veto ilegal (CLT, art. 769) à 

adoção supletória do art. 33350, do diploma processual civil, por não 

ser a CLT omissa quanto à matéria, como expusemos. Ademais, se 

ambos os textos expressam a mesma coisa, como se tem 

equivocadamente suposto, seria, por certo, redundante e tautológica 

a atração para o processo do trabalho da norma processual civil 

referida — cujo fato tornaria, por isso, no mínimo desaconselhável 

                                            
47 Almeida, Isis. Curso Prático de Processo do Trabalho. 5º Edição. São Paulo. Saraiva, 1992. 
P. 160. 
48 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
49 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
50 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
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essa atitude. A colisão, porém, do dispositivo pertencente ao 

processo civil com o art. 818 da CLT, é frontal.51 

 

Lamarca posiciona-se mais explicitamente: “O art. 818, da CLT, 

excessivamente lacônico, há de ser desdobrado na forma do art. 333, do 

CPC52. Aliás, assim se tem feito ao longo destes anos de jurisprudência 

trabalhista.”53 

 

O autor continua: 

 

Os arts. 818 da CLT e 333 do CPC54 dizem única e exclusivamente a 

mesma coisa, e a aplicação exclusiva do art. 818, com a exclusão da 

aplicação subsidiária do art. 333 do CPC55, em nada altera a situação 

que enfrentamos na prática diária do foro. A afirmativa de que "a 

prova das alegações cabe à parte que as fizer", é o mesmo que 

atribuir ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu 

direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do 

direito alegado. As duas disposições legais se resumem em uma 

única disposição.56 

 

A jurisprudência quase unânime também aplica o artigo art. 373 do 

Código de Processo Civil, integralmente.  

Teixeira Filho se manifesta, inconformado, face a insuficiência de tais 

disposições legais: 

 

O que não nos parece ser possível, pelas razões expostas, é 

trasladar-se para o processo do trabalho, onde a desigualdade real 

das partes é fato inomitível, o critério civilista a respeito da 

                                            
51 BATALHA. Wilson de Souza Campos (apud Teixeira Filho). Tratado de Direito Judiciários do 
Trabalho, 1995. P.235. 
52 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
53 LAMARCA, Antônio. Processo do Trabalho Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 
1982, p.231. 
54 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
55 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
56 LAMARCA, Antônio. Processo do Trabalho Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 
1982, p.231. 
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distribuição do ônus objetivo da prova, que se sabe estar estribado, 

ao contrário, no pressuposto da igualdade formal dos litigantes.57 

 

Assim, é de se entender que o artigo 818 da Consolidação das Leis do 

Trabalho é tão insuficiente quanto o texto do artigo 373 do CPC/2015, para que 

se chegue a uma solução do assunto ônus da prova.  

De acordo com o art. 373 do CPC/2015, “o ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo daquele direito”58. Em 

matéria de processo civil, Teixeira Filho entende que a distribuição do ônus da 

prova aconteceu lógica e justamente, partindo do pressuposto da igualdade 

formal dos litigantes: 

 

Deste modo, e porque formalmente colocados em um plano de 

isonomia jurídica, ao autor incumbirá a prova dos fatos que alegou, 

como condição necessária à incidência, em seu benefício, da vontade 

concreta da lei que ampara a sua pretensão deduzida em Juízo, do 

mesmo modo como o réu se atribuirá esse encargo processual 

sempre que opuser um fato capaz de modificar, impedir ou extinguir o 

direito do autor, pois conforme, vimos, “reus in excipiendo fit actor59. 

 

De acordo com o doutrinador Arruda Alvim, são fundamentos da 

repartição do ônus da prova no Processo Civil: 

 

1º) o da igualdade da disposição dos litigantes; 

2º) o de se imprimir “auto responsabilidade” aos litigantes, princípio 

em verdade dessumido do primeiro; assim, por exemplo, o litigante 

que não age diligentemente, dentro dos prazos (preclusão temporal), 

é responsável pelas consequências advindas da sua inércia, ou seja, 

deve suportar o que possa decorrer da omissão. Justifica-se 

expressão “auto responsabilidade”, no sentido de que alguém é 

“responsável” pelos seus atos ou omissões. É certo, porém, que o 

                                            
57 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 7. Ed. São Paulo. LTr. 
1997, p. 110. 
58 Texto do próprio artigo 373 do CPC/2015 
59 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no processo do trabalho. 7. Ed. São Paulo. LTr. 
1997, p. 111. 
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sentido tradicional de responsabilidade é o transitivo, vale dizer, o de 

dirigir-se a outrem, e, pois, supõe outra pessoa.60 

 

Já Viana entende que a norma do artigo 818 da CLT está pautada na 

máxima Semper onus probandi ei incumbit quit dicit, a qual, de acordo com o 

autor, foi transposta para o dispositifo legal de forma literal. Carnellutti foi o 

responsável por explicar a regra no campo civilista, de onde emana o atual 

texto assumido pelo artigo 373 do Código de Processo Civil.  

A CLT, quando tratou da distribuição do ônus da prova, recusou 

somente o artigo 818, que determina que: “A prova das alegações incumbe à 

parte que as fizer”61, por ser simples demais, aplicando subsidiariamente o 

artigo 373 do Código de Processo Civil - com base no art. 769 da CLT. 

Diversos doutrinadores defendem a aplicação subsidiária do artigo 373 do 

CPC, sendo Almeida um deles. Vejamos: 

 

No direito trabalhista, se o ônus da prova está em uma curtíssima 

disposição, suscetível, desde logo, de apelo ao CPC – “A prova das 

alegações incumbe à parte que as fizer” (art. 818 da CLT) -, quanto a 

deveres é mais categórico. Ameaçador até. Mas não na área da 

prova especificamente. (...) diante, portanto, do atual CPC, induvidosa 

é a necessidade de, no estudo do Processo Judiciário do Trabalho, 

incluir uma especulação em torno dos deveres mencionados supra, 

uma vez que, em face da omissão da CLT, as disposições do CPC 

devem ser aplicadas.62 

 

Machado Júnior, em contrapartida: 

 

(...) os artigos 818 da CLT e 33363, do Código de Processo Civil 

dizem única e exclusivamente a mesma coisa, e a aplicação 

exclusiva do art. 818, com a exclusão da aplicação subsidiária do art. 

333 do CPC64,, em nada altera a situação que enfrentamos na prática 

diária do foro. A afirmativa de que “A prova das alegações incumbe à 

                                            
60 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. 5ª edição. São Paulo. Revista dos 
Tribunais. 1996, p. 435. 
61 Texto do artigo 818 da CLT. 
62 ALMEIDA, Isis de. Manual de Direito Processual do Trabalho. 19997. P. 125. 
63 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
64 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
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parte que as fizer”, é o mesmo que atribuir ao autor o ônus de 

demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado.65 

 

Giglio lembra a esparsa aplicação do artigo 373 do Código de Processo 

Civil  no processo do trabalho: 

 

Diante da notória inconveniência desse art. 818 da CLT, a 

jurisprudência vem aceitando, fazendo de sua existência, a aplicação 

subsidiária do art. 333 do CPC66,, apesar de não haver omissão da 

legislação processual trabalhista que autorizasse a invocação desta 

última norma (cf. art.769 da CLT).” [...]Assim, aceita a jurisprudência 

que “ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor67. 

 

Almeida, ao desconsiderar as figuras de autor e réu, cita à superioridade 

da norma processual trabalhista à processual civil com relação à distribuição do 

ônus da prova: 

 

(...) A regra que impera no Processo trabalhista é a de quem alega 

deve prová-lo. O fato será constitutivo, impeditivo modificativo, 

extintivo, do direito, independentemente da posição das partes no 

processo. É que, para a doutrina moderna, valem as partes a mesma 

coisa perante o órgão julgador. Tanto quem afirma, como quem nega, 

deve provar de igual modo os pontos sobre os quais se baseiam os 

pedidos, a sua defesa direta ou a sua exceção. Não se vive mais nos 

tempos do individualismo jurídico romano, em que o réu era absolvido 

quando o autor não oferecia prova definitiva de sua demanda. 

Sempre que o empregador fizer uma alegação oposta à do 

empregado e destinada a elidi-la será daquele e não deste o ônus de 

provar a veracidade de sua afirmação, ainda que negativa. Se o 

empregador não se desincumbir do encargo probatório, presumir-se- 

a verdadeira a alegação do empregado. 68 

                                            
65 MACHADO JUNIOR, Cesar Pereira da Silva. O ônus da prova no processo do trabalho. 2ª 
edição. São Paulo. LTr. 1996, p. 94. 
66 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
67 GIGLIO, Wagner D. Direito Processual do Trabalho, São Paulo. Saraiva. 1997, p. 189. 
68 ALMEIDA, Lúcio Rodrigues de. Prova Trabalhista. Rio de Janeiro. Aide. 1995, p. 43. 
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Teixeira filho segue a mesma linha de raciocínio: 

 

Concluímos, portanto, que o artigo 818 da CLT, desde que o 

intérprete saiba captar, com fidelidade, o seu verdadeiro conteúdo 

ontológico, deve ser o único dispositivo legal a ser invocado para 

resolver os problemas relacionados ao ônus da prova no processo do 

trabalho, vedando-se, desta forma, qualquer invocação supletiva do 

art.333, do CPC69,, seja porque a CLT não é omissa, no particular, 

seja porque há manifesta incompatibilidade com o processo do 

trabalho.70  

 

O artigo 769 da CLT dispõe sobre a aplicação subsidiária do Direito 

Processual comum quando há omissão do Direito Processual do Trabalho. Por 

isso, aplicar o artigo 373 do Código de Processo Civil, na distribuição do ônus 

da prova no processo trabalhista, seria impossível, já que não há omissão 

alguma, pois a matéria está disciplinada no art. 818 da Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

 

4.7 O ônus da prova no processo do trabalho 

 

O direito processual do trabalho tem uma significante autonomia didática 

e disciplinar, tem como objetivo principal a efetivação do direito do trabalho. 

Derivada desta circunstância, incide no direito processual do trabalho com 

todas as consequências que são possíveis, animando e dando vida ao direito 

do trabalho. 

 

Russomano diz: 

 

A Justiça do Trabalho é imparcial, como órgão do Poder Judiciário. 

Entretanto, o juiz ao decidir a causa e apreciar a prova tem a 

obrigação de todo hermeneuta: deve descobrir o espírito da norma 

aplicada. Como o espírito do Direito do Trabalho é proteger os 

                                            
69 Atual artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. 
70 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no Processo do Trabalho. 7ª edição. São Paulo. 
LTr. 1997, p. 117. 
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interesses sociais e os interesses operários, a Justiça do Trabalho 

interpreta a lei e a prova dentro desse intuito que justifica e 

fundamenta a lei material.71 

 

Duas diretrizes surgiram instantaneamente como consequência desta 

conclusão: 

A Primeira, prima pela modificação urgente do artigo 818 da CLT, face a 

insuficiência do dispositivo, que apenas dispõe que a prova das alegações 

cabe a quem as fizer. A segunda entende pela aplicação dos princípios gerais 

do direito do trabalho na avaliação do ônus da prova no processo do trabalho, 

ao menos, enquanto o artigo 818  da CLT não é alterado. 

É de insuficiência absoluta o texto do art. 818 da CLT, já que nitidamente 

não observou a origem e o objetivo do direito do trabalho, que protege o 

trabalhador. Tal proteção é o início do direito trabalhista, desenvolvido sob esta 

ótica. Assim, o artigo 818 da CLT, se tivesse a redação “o ônus da prova é 

sempre do empregador”, seria o único dispositivo adaptável ao direito 

trabalhista. 

O protecionismo do direito trabalhista incide no direito processual em 

vários dispositivos, conforme pode ser observado nos artigos 765 e 852-D da 

CLT. No entanto, constata-se a inferioridade do empregado quando se chega 

no campo das provas, pois a CLT não lhe assegura proteção alguma. 

 

Nesse sentido as palavras de Wagner Gigíio, quando menciona que 

além das causas já apontadas, de diversidade de situação econômica 

e de desigualdade resultante da subordinação do empregado ao 

empregador, lembremos outros substratos de fato a repelir a adoção 

dessa doutrina no processo trabalhista: enquanto os contratantes, na 

esfera civilista, têm possibilidades iguais de produzir prova, no ramo 

trabalhista é notória a inferioridade do trabalhador, senão vejamos. 

Além das dificuldades de assessoramento jurídico e de realização de 

perícias, já apontadas, a prova testemunhal do trabalhador deve ser 

colhida de outros empregados, que por definição se encontram 

subordinados ao empregador, coibindo-lhes a liberdade dos 

depoimentos: não ignoram as testemunhas que se suas declarações 

prejudicarem o patrão, correm risco de perder o emprego. Não fora 

                                            
71 RUSSOMANO, Mozart Victor. Comentários à CLT. Rio de Janeiro. Forense. p. 291. 
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suficiente, a prova documental, mais segura, raramente pode ser 

apresentada pelo trabalhador: subordinado às determinações de seus 

superiores, não tem meios de exigir comprovantes, enquanto a 

empresa conta com departamento pessoal, toda uma organização 

contábil que mantém farta documentação! A prática evidencia que o 

trabalhador desconhece, regra geral, os dados mais elementares 

atinentes às condições em que presta serviços: cálculo do salário, 

montante dos descontos, número de horas extras, etc.72 

 

Giglio, manifestou seu pensamento ao comentar a proposta de reforma 

trabalhista, que estava sendo discutida em 1997: 

 

É de todos sabido que o Direito Material do Trabalho tem 

características inconfundíveis com as do Direito Comum, que regula 

relações de indivíduos, pressupondo a igualdade entre eles, com 

ênfase nos bens dos homens e respeito à autonomia da vontade. O 

Direito do Trabalho cuida do próprio homem, enquanto trabalhador, 

parte do pressuposto da desigualdade entre empregado e 

empregador e se impõe, em respeito aos superiores interesses da 

sociedade, como direito imperativo, desconsiderando a vontade 

individual. Ora, 'não é a lide que deve se adaptar ao processo, mas a 

estrutura do processo que deve se adaptar à natureza da lide, e, 

portanto, as normas processuais trabalhistas devem ser 

compatibilizadas com as necessidades do Direito Material do 

Trabalho. A proposta de reforma sob análise ficou a meio caminho, 

perdendo a oportunidade de criar uma legislação autônoma.73 

 

E, em conclusão, o citado mestre, reforçando seu pensamento, 

menciona que: 

 

"Sonhava eu ver, um dia, a lei processual do trabalho reconhecer que 

o conflito laborai se estabelece sempre entre partes desiguais — de 

um lado, o trabalhador subordinado; de outro, o empregador 

subordinante — e que, portanto, também ela deve ser protecionista; e 

sonhava ver reconhecido que as normas instrumentais trabalhistas, 

ao contrário das de direito processual civil, não têm como meta final o 

                                            
72 MACHADO JÚNIOR, César Pereira da Silva. O ônus da prova no Processo do Trabalho. 2ª 
edição. LTr. 1996. p. 94. 
73 GIGLIO, Wagner D. Direito Processual do Trabalho. São Paulo. Saraiva. 1997. p. 189. 
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restabelecimento do stato quo ante, mas almejam a transformação da 

realidade, para melhorar as condições de vida dos trabalhadores.74 

 

Todas estes elementos ajudaram o direito do trabalho a se desenvolver 

de forma satisfatória pra criar um sistema de proteção ao trabalho que lhe 

fosse próprio, apartado do direito comum, com crédito especial para analisar 

aspectos processuais referentes a prova judicial 

Entretanto, para que o direito material seja efetivado, vital que o julgador 

tenha uma mentalidade instrumentalista, conforme ensinado por Cândido R. 

Dinamarco). Vejamos: 

 

Existe, além disso, a necessidade de pautar-se o juiz, no momento de 

julgar, por uma mentalidade racionalmente instrumentalista, sem a 

qual não será correta a medição, que fizer, do grau de intensidade do 

ônus probandi. Em processo penal, fala-se de uma genérica 

'presunção de inocência', que no fundo é a formulação menos técnica 

da regra do ônus da prova dos fatos da acusação. (...) A tradicional 

exacerbação do ônus da prova constitui postura insensível à moderna 

visão teleológica e instrumentalista do sistema processual. No fundo, 

ela é uma linha burocrática e, como burocrática que é revela 

intolerável dose de comodismo: a burocracia é fruto do medo e do 

comodismo e, como já foi dito e destacado, a busca incessante da 

verdade não é de hoje que serve de pretexto para as práticas 

burocráticas. É preciso ousar. É indispensável ao juiz moderno 

romper com isso e vencer certos imobilismos. Onde o seu espírito se 

considerar suficientemente capaz de afastar os 'motivos divergentes' 

e, como faria o homem médio da sociedade tomar uma decisão 

conforme um grau satisfatório de probabilidade de acertar, que corra 

o risco.75 

 

A subordinação é o elemento fundamental que evidencia o contrato de 

trabalho, sujeitando o empregado aos poderes diretivo e disciplinar do 

empregador. 

Ao concluir sua monografia sobre subordinação, Pereira menciona: 

                                            
74 GIGLIO, Wagner D. Direito Processual do Trabalho. São Paulo. Saraiva. 1997. p. 189. 
75 MACHADO JUNIOR, Cesar Pereira da Silva. O ônus da prova no processo do trabalho. 2ª 
edição. São Paulo. LTr. 1996. p. 94. 
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O contrato de trabalho é forma contratual autônoma, cujo traço 

distintivo consiste na subordinação jurídica do empregado ao 

empregador", e que "O empregador enxerga o ato da contratação de 

um empregado como operação destinada a obter não só prestação 

de trabalho, mas também subordinação. Ou seja: trabalho e 

subordinação constituem as duas expectativas básicas do 

empregador, ao contratar um empregado.76 

 

 Ou, ainda, nas palavras de Magano, em decorrência do art. 2° da CLT:  

 

O empregador dirige a prestação pessoal de serviço, isto é, que 

possui a capacidade de determinar o conteúdo da atividade do 

empregado. A doutrina, sem discrepância, reconhece estar o 

empregador investido do apontado poder (poder diretivo), acentuando 

a sua correlação com a subordinação do empregado. Ninguém a 

exprimiu com maior incivilidade do que Cesarino Júnior, quando 

disse: 'Direção e fiscalização — tais são os dois polos da 

subordinação jurídica'.77 

 

O poder diretivo subdivide-se em três: poder organizacional, poder 

diretivo strictu sensu e o disciplinar. 

 

Mediante o poder diretivo, o empregador dá caráter específico à 

atividade do trabalhador. O contrato de trabalho comporta larga 

margem de indeterminação, que só desaparece por intermédio da 

atuação desse poder. Daí dizer-se consubstanciar-se ele na 

faculdade de dar ordens particulares e concretas a cada trabalhador 

ou a grupos de trabalhadores. O poder disciplinar consiste no direito 

de impor sanções. Sem ele o poder diretivo converter-se-ia em mera 

influencia moral, suscitando não obediência, mas benevolência.78 

 

                                            
76 PEREIRA, A. B. A subordinação como objeto  do contrato de emprego. São Paulo. LTr. 
1991. p. 63. 
77 MAGANO, O.B. Do poder diretivo da empresa. São Paulo. Saraiva. 1982. P. 91-92.  
78 MAGANO, O.B. Do poder diretivo da empresa. São Paulo. Saraiva. 1982. P. 91-92. 



55 
 

A situação do empregado de estar sempre sujeito ao empregador deve 

repercutir e mudar um conjunto de consequências, as quais precisam chegar 

até o direito processual do trabalho. 

 

Tais ideias devem sempre estar presentes no jurista ao interpretar e 

aplicar o direito do trabalho. Entendemos, igualmente, que na 

aplicação e análise dos institutos de direito processual do trabalho 

não se pode esquecer, em tempo algum, tais condições, já que isso 

também caracteriza e dá à disciplina processual sua independência e 

plena autonomia do processo civil. De outro modo, não teria qualquer 

sentido a existência do direito processual do trabalho. Bastaria a 

revogação de todas as normas processuais trabalhistas e a aplicação 

pura e simples do direito processual civil. O caráter historicamente 

injustificável da disposição do art. 818 da CLT pode ser facilmente 

demonstrado. Dois exemplos servem para demonstrar nossa 

análise.79 

 

O protecionismo trabalhista irradia o direito processual em diversos 

dispositivos, visivelmente no sentido inquisitório do procedimento, tendo como 

exemplo o artigo 765 da CLT. Entretanto, com relação as provas, o direito 

processual pouco protege o trabalhador, verificando-se assim a inferioridade do 

referido. 

Ao analisa o ônus da prova na visão dos princípios do direito do 

trabalho, interessa o exemplo citado por Machado Júnior: 

 

Um dos princípios do direito do trabalho é o da continuidade da 

relação de emprego. Por tal princípio, dá-se prioridade aos contratos 

por prazo indeterminado, partindo-se da premissa de que o Direito do 

Trabalho quer a integração do trabalhador na empresa. Pois bem, 

quem alega fato contrário a esse princípio deve, então, produzir a 

prova respectiva, assumindo o ônus processual de demonstrá-lo. 

Nada mais lógico e razoável. Por esse prisma, pouco importa a 

conceituação dos fatos em constitutivos, modificativos, impeditivos ou 

                                            
79 MACHADO JUNIOR, César Pereira da Silva. O ônus da prova no processo do trabalho. 2ª 
edição. São Paulo. LTr. 1996. p. 94. 
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extintivos. A parte que alegar fato contrário ao decorrente dos 

princípios do direito do trabalho, incumbirá a prova respectiva.80 

 

Ao tratar da questão do ônus da prova no processo do trabalho, Teixeira 

Filho entende que: 

 

(...) o art. 818 da CLT, desde que o intérprete saiba captar, com 

fidelidade, o seu verdadeiro conteúdo ontológico, deve ser o único 

dispositivo legal a ser invocado para resolver os problemas 

relacionados ao ônus da prova no processo do trabalho, vedando-se, 

desta forma, qualquer invocação supletiva do art.333, do CPC, seja 

porque a CLT não é omissa, no particular, seja porque há manifesta 

incompatibilidade com o processo do trabalho81. 

 

Como devidamente, adverte Teixeira Filho, na possibilidade de que a 

Consolidação das Leis do trabalho não se revele qualificado em solucionar o 

assunto, não é indispensável a utilização do art. 373 do CPC: 

 

Assim o princípio da aptidão para a prova, (...) deve ser eleito como o 

principal supletivo do processo do trabalho, em cujo âmbito 

permanecerá em estado de latência, vindo a aflorar sempre que 

convocado para dirimir eventuais dificuldades em matéria de ônus da 

prova, prescrevendo-se, em definitivo, a presença incômoda do art. 

333 do CPC, que nada mais representa – em última análise – do que 

uma abstração da realidade prática do processo do trabalho. (...) Por 

derradeiro, se em alguma hipótese for absolutamente necessária a 

adoção supletória de determinada disposição pertencente ao 

processo civil, deverá o intérprete trabalhista ter em mente que ‘as 

normas de processo comum devem adquirir o espírito do processo 

trabalhista sempre que forem transportadas para o Direito Processual 

do Trabalho’.82 

 

                                            
80 MACHADO JUNIOR, César Pereira da Silva. O ônus da prova no processo do trabalho. 2ª 
edição. São Paulo. LTr. 1996. p. 105. 
81 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. A prova no Processo do Trabalho. 7ª edição. São Paulo. 
LTr. 1997. p. 117. 
82 TEIXEIRA FILHO. Manoel Antônio. A prova no processo do Trabalho. 7ª edição. São Paulo. 
LTr. 1997. p. 118. 
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Segundo Nascimento, uma observação que é clara, é a tendência para a 

auto regulamentação do ônus da prova no processo trabalhista, favorecendo o 

trabalhador: 

 

(...) a tendência é no sentido de uma manifestação de uma redução 

deliberada das obrigações do trabalhador, substituída por uma 

redução deliberada das obrigações do trabalhador, substituída por um 

sistema de presunções relativas militando em seu favor, passível de 

demonstração a contrário, pelo empregador. Sobre este recairiam 

maiores encargos, não só como decorrência da sua superioridade 

econômica, que se reflete sobre o nivelamento e a posição das partes 

no processo, mas também como consequência dos fatos da vida real 

próprios da relação jurídica trabalhista, na qual o trabalhador está em 

situação de dependência, daí advindo dificuldades práticas que se 

refletem no momento da produção da prova83. 

 

Como sugestão Machado Junior expõem duas elucidações para o ponto 

do ônus da prova: a primeira é a modificação do texto no art.818 da 

Consolidação das Leis do Trabalho e a segunda, é a utilização dos 

fundamentos gerais do direito do trabalho, no tempo em que não se obtém a 

mudança do dispositivo mencionado. 

 
 

                                            
83 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 1996. p. 277.  



58 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consoante o capítulo um do trabalho em questão, o começo das 

discussões que envolvem o direito do trabalho se deram com a Revolução 

Industrial, quando a produção começou a ser feita por máquinas, levando ao 

surgimento de condições de trabalho nunca antes vistas. Os Conselhos 

Permanentes de Conciliação e Arbitragem, que tiveram início em 1907, são 

órgãos que marcaram o Brasil, já que foram a saída encontrada para 

solucionar os dissídios trabalhistas à época, porém, jamais foram implantados. 

Em seguida, conforme passavam as décadas, o direito processual do trabalho 

brasileiro conquistou vários avanços, no entanto, a exploração do trabalho não 

cessou no país, sendo que, muitas vezes, era prestado até mesmo por 

crianças, chamando atenção para a indispensabilidade de que a Justiça do 

Trabalho fosse aperfeiçoada. 

Por essa razão, o objetivo do direito processual do trabalho é fazer 

cessar as desigualdades, evitando que os maiores abusem dos mais fracos, ou 

hipossuficientes. A melhor forma encontrada para cessar essa desigualdade é 

a observância aos princípios do Processo do Trabalho.  

No segundo capítulo foi abordada a natureza jurídica da prova no 

processo do trabalho, destacando os impactos pelos quais as provas vêm 

passando no decorrer dos anos, sempre ressaltando as características da 

época. 

Atualmente a prova busca a verdade, ou seja, conseguir a certeza de 

alguma coisa. Para atingir esse objetivo, os meios de produção de prova não 

podem ser ilícitos, ou seja, devem ser adquiridas de maneira que fique nítida a 

verdade. O artigo 369 do CPC/2015 entende que todos os meios legais e 

moralmente legítimos podem ser empregados para provar a verdade dos fatos 

em que se funda a defesa, e, entre eles, temos o depoimento pessoal, a 

confissão, a exibição de documentos ou coisas, prova documentas, 

testemunhal, pericial e inspeção judicial.  

Além disso, no terceiro capítulo, o presente trabalho versou sobre o 

Ônus da Prova, demonstrando que, antigamente, o preceito que vigorava era o 

da teoria clássica, onde o ônus da prova era responsabilidade de quem 

alegasse a existência de um fato. O ônus da prova é extremamente importante, 
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principalmente no campo do direito do trabalho, vista sua repercussão no 

processo.  

Também é importante chamar atenção para a diferença entre o ônus 

subjetivo e o ônus objetivo. O subjetivo se refere à oneração de uma das partes 

com relação a prova de um fato, distribuindo entre as partes o dever de provar. 

O ônus objetivo tem relação com o juiz, que, em decorrência do princípio non 

liquet, deve resolver a lide proferindo uma sentença, em virtude de um 

imperativo de ordem pública.  

No tocante à ligação entre o artigo 818 da CLT frente ao artigo 373 do 

CPC, ficaram claras que as possibilidades apresentadas na presente 

monografia, no sentido de que não importa a origem ou a finalidade do direito 

do trabalho, mas sim que este se baseia na proteção do trabalhador. Além do 

mais, os artigos que dizem respeito ao ônus da prova não são capazes de 

resolver a matéria, demonstrando a importância dos princípios constitucionais, 

já que são a maneira mais eficaz encontrada para que se chegue a solução 

justa para ambas as partes.  
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