
Processo do Trabalho – 3° Bimestre 
 

Doutrina: Gustavo Filipe 

 

Oposição 

Tem natureza de ação. 

Temos duas partes litigando por uma coisa, surge um terceiro que diz que a coisa não é de nenhum 

dos dois e sim dele, se opondo a pretensão dos dois. 

 

Aquele que vem ao processo – opoente. 

Autor e réu da ação principal, sobre qual se projeta a oposição – opostos. 

A partir do momento que eu vejo que os opostos ficam mais ou menos na mesma posição, começo a 

ver que eles ocupam o “polo passivo” da oposição, em verdadeiro litisconsórcio passivo. 

 

Art. 263 do CPC – para começar a oposição tenho que redigir uma peça que vai observar todos os 

requisitos do 282 do CPC. 

Se tem natureza de ação a decisão vai se dar na forma de sentença. Deve ser primeiro julgado a 

oposição e depois a ação principal. 

 

É uma intervenção coacta ou voluntária? 

É voluntária (assim como a assistência). 

É dado em processo alheio. 

 

A intervenção pode ser total ou parcial. A oposição vai ser total quando o opoente afirma ter direito 

sobre a coisa em seu todo, e a oposição parcial vai ser quando ele afirma ter direito em parte da 

coisa. 

 

Pode ser interventiva ou autônoma. A primeira é uma oposição da hipótese do art. 59 do CPC, que 

vai ser aquela oposição antes da audiência (o certo seria o apensamento da oposição, mas no 

proc.do trabalho ambas serão julgadas pela mesma sentença). A segunda é quando apresentada 

após o inicio da audiência (o juiz poderá sobrestar o processo principal até 90 dias, a fim de julga-la 

conjuntamente com a oposição), o procedimento dela está prevista no art. 60 do CPC. 

 

Oposição no processo do trabalho. 

É permitido. 

Oposição tem natureza de ação. 

Quem entra (opoente) transforma a antiga relação de duas pessoas, no polo passivo se tornando 

esses dois os opostos. 

 

Temos algumas peculiaridades 

As vezes essa oposição fica sendo entre empregado e empregado – ai não é competência da JT e 

sim Justiça Comum. 

 



Caberia a oposição no caso em que a empresa ajuizasse ação de consignação em pagamento contra 

certo sindicato, pleiteando o depósito de contribuições sindicais. O sindicato opoente apresenta 

oposição, dizendo que as contribuições sindicais lhe pertence, em razão de ter representação dos 

trabalhadores da empresa. 

*Entre empregador e empregado – JT. 

Entre sindicatos – JT (art. 114, I). as ações sobre representação sindical contra sindicato é da JT. 

 

Todos esse exemplo, nos ensinam que é sim possível a oposição, desde que não haja nenhum 

obstáculo em relação à competência material. 

“Nenhum obstáculo haveria para a JT decidir a respeito de lide envolvendo o primeiro empregado x 

empresa e o segundo empregado x empresa”. 

Assim o segundo empregado pode propor reclamação trabalhista, com identidade de pedidos e 

fundamentos. 

Conexão. Reunião dos processos (CLT, art.842), julgamento em sentença única. Decisão de quem, 

afinal, tem o dito direito. 

E conclui: “Se pode ser assim tão simples para que complicar” 

 

Jurisprudência: “no processo do trabalho não há espaço para chamamento ao trabalho nem 

intervenção de terceiros, exceto assistência e oposição”, ou seja, reconhece que quanto assistência 

e oposição, há espaço sim! Lembrando – desde que não seja um obstáculo em relação a 

competência, ou seja, em tese a oposição é incompatível com o processo do trabalho. 

 

 

Assistência 

CPC – art. 50 a 55. 

 

Embora a assistência topograficamente se encontre posicionada disciplinada antes do capitulo da 

intervenção de terceiros, talvez seja ela a mais clara hipótese de intervenção de terceiro. 

 

Conceito: é um direito de um terceiro de ingressar em uma causa na qual tenha um interesse 

jurídico, no sentido de trabalhar, argumentar, atuar no processo visando uma sentença no final que 

favoreça uma das partes (especialmente aquela assistida) 

Ex: garantidor e garantido. 

 

Atua como auxiliar da parte principal; 

Sujeita-se aos mesmo ônus processuais do assistido; 

Goza dos mesmos poderes do assistido – na verdade goza das mesmas oportunidades processuais 

(se o assistido puder se manifestar o assistente também poderá, pois tem o mesmo direito). 

 

Na assistência simples ou adesiva, o assistente não pode contrair o assistido, o assistente atua 

apenas como auxiliar, não podendo contrariar e basta ter interesse jurídico;  

- Verbete 82, súmula TST – “a intervenção assistencial, simples ou adesiva, só é admissível se 

demonstrado o interesse jurídico e não o meramente econômico”. 



- Interesse do terceiro interveniente limita-se ao resultado favorável da pretensão jurisdicional do 

assistido a quem adere (por isso, assistência adesiva). 

- o assistente não tem relação jurídica com o adversário do assistido. 

- o assistente não é titular do direito em litígio 

 

Na assistência litisconsorcial ou qualificada o terceiro tem que ter relação jurídica direta tendo como 

base o mesmo objeto conflituoso, ai passam a ter os mesmo direitos e o assistente não é obrigado a 

respeitar todas as opiniões, pois não está discutindo um objeto reflexo do assistido e sim um 

interesse direto (é titular do direito em litigo, da mesma forma que o assistido) com o assistido. 

Como a obrigação que esta sendo discutida também é uma obrigação dele e passa então a ser 

parte, não passando a ter nenhum diferença entre o assistido e o assistente; 

Cabe em qualquer procedimento – ordinário, sumário, sumaríssimo, dissídio coletivo... 

 

Nela o interveniente atua para evitar que a coisa julgada, advinda da sentença proferida contra o 

assistido, possa interferir na relação jurídica que possui com o adversário deste. 

O assistente litisconsorcial goza de certa autonomia em relação ao assistido (sendo considerado 

litisconsorte desta). CPC, art.48 – “...os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a 

parte adversa, como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros”. 

O assistente recebe o processo no estado em que se encontra, CPC – art. 51 

 

Exemplo: intervenção do substituto processual (titular do direito material) em ação ajuizada pelo 

substituto processual. 

 

Após o transito em julgado o assistente não pode discutir a justiça da decisão em processo 

posterior, salvo nas hipóteses do CPC, art. 55. 

Ele pega o processo no momento em que interviu, a partir daí tendo as mesmas oportunidade que o 

assistido tiver. 

Teria lógica ele ajuizar outra ação, depois da sentença, discutindo a mesma coisa? 

 

 

Discussão posterior 

Assistente não vai poder em processo posterior, de processo transitado em julgado, querer discutir a 

justiça do anterior. 

Exceções: incisos do art. 55 do CPC: 

- pelo estado em que recebera o processo, ou pelas declarações e atos do assistido, fora impedido 

de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. 

- desconhecia a existência de alegações ou de provas de que o assistido, por dolo ou culpa, não se 

valeu. 

 

Custas 

Se vencido o assistido, o assistente responde na proporção da sua atuação. Art. 32 do CPC. 

Depósito recursal – quero recorrer e tenho que fazer esse depósito para que não fique sendo algo 

protelatório. 



O assistente responde pelo depósito do recursal? O assistente pode recorrer, mas se tiver assistindo 

a empresa, vai ter que se curvar as mesmas obrigações, se a empresa realizar o depósito, o 

assistente também realizará. 

 

 

Assistência no processo de execução. 

Não tem! Nenhuma fase de cumprimento de sentença se fala em assistência. 

 

Assistência no processo do trabalho 

Ex: Sócio que ingressa nos autos como assistente da empresa. 

 

Nomeação à autoria 

Cabimento: tratando-se o réu de mero detentor da coisa (em nome alheio),caso venha a ser 

demandado em nome próprio, deve indicar quem é o verdadeiro proprietário ou o possuidor - art. 

62,CPC. 

 

O ato praticado na nomeação é exclusivo do demandado no processo (réu). 

E no caso de posse direta? Cabe denunciação da lide (art. 70, II, CPC) e não a nomeação à autoria. 

 

O sentido de autoria. 

 

Chamamento ao processo 

CPC, arts. 77 a 80. 

 

Possibilidade, no processo do trabalho: restrita ao inciso III. 

 

Inciso III – chamamento ao processo “de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de 

um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum.” 

Ou seja, um credor que demanda um ou alguns devedores, mas existem outros devedores que não 

foram excluídos e que inclusive são devedores solidários, ou seja, qualquer um dos devedores pode 

ser demandado em todos ou em parte da divido comum. 

 

CPC, art. 78: requerimento, pelo réu, no prazo da resposta. Peça autônoma? 

 

Exemplos:  

-Quando a empresa integrante do mesmo grupo econômico do empregador é demandada sem que o 

real empregador tenha integrado o polo passivo; 

 

- Quando o empregado do subempreiteiro demanda apenas em face do empreiteiro principal, com 

fundamento na CLT, art.455. 

Empreiteiro: aquele que realiza a obra. Os funcionários do empreiteiro podem cobrar seus direito do 

empreiteiro (chefe) ou do subempreiteiro, pois respondem solidariamente. 

 



 

Denunciação da lide 

Art. 70 do CPC. 

III – denunciante tenha direito de regressa em fase do denunciado. Não da para denunciar lide, pois 

um dos requisitos é que não haja acréscimo objetivo. 

 

Possível a denunciação em duas hipóteses: 

- que seja competência da JT 

- Se a denunciação da lide agregar, sem que acabe caindo em um procedimento mais complexo, 

sem que altere aumentando o objeto em discussão, em tese ela cabe sim, que não se some muita 

coisa ao objeto. Ou seja, em tese cabe mas é difícil pensar em um exemplo assim. 

 

Como funciona a lide no procedimento dela? 

Acolhida a denunciação da lide, não pode mandar para outro juízo, tem que ser no que está a 

principal. Na pratica é difícil pensar em algum caso que cabe então (pois querendo ou não a JT é 

incompetente para juiz, ai não dá para mandar para outro competente). 

 

TST – colocou um OJ dizendo que não cabe denunciação da lide, mas depois cancelou essa OJ e 

segundo o professor se deduz que o entendimento se inverteu e se aceita a denunciação. Mas como 

repetiu milhões de vezes, o difícil é dar exemplos. 

 

Solução:havendo outros pedidos, além do pedido de indenização, deve-se realizar o 

desmembramento das pretensões para se possibilitar a remessa à Justiça Comum e o 

prosseguimento quanto aos demais pleitos na JT. 

 

 

Audiência trabalhista 

O que fica fora da audiência: 

- distribuição da PI 

- notificação do reclamado 

 

A legislação (art. 455, CPC) prevê uma audiência única (una, os atos processuais nela desenvolvidos 

estarão dentro de uma unidade), a ideia inicial é de que na audiência tudo acontecesse, mas não é 

regra, pois tem coisas que precisão ser feitas fora dela, como uma prova. 

A audiência será continua, pois deve iniciar-se e encerrar-se no mesmo dia, sempre que possível, ou 

dia próximo, não sendo interrompida senão em casos devidamente comprovados. Não sendo 

possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará sua 

continuação para um próximo dia, sem necessidade de notificação – art.849. 

 

Audiência uma/ única: 

Vantagem ->quantos mais forem realizadas audiências, maior a probabilidade de as próprias partes 

de conciliarem. 



Desvantagem -> prejudica o reclamante, que muita vezes não tem como falar sobre um número 

excessivo de documentos naquele momento; prejudica o andamento de outras audiências que se 

seguem àquela, atrasando os trabalhos. 

Assim nem todas as audiências deveriam ser unas, ficando à cargo do juiz determiná-las quando 

achasse necessário.  

 

Princípios: da concentração e da oralidade 

A audiência trabalhista é um ato que reúnem vários outros – principio da concentração. Gera 

estabilidade, economia e consagração da oralidade (ninguém vai ficar praticando ato escrito na 

audiência). 

 

A CLT tratada audiência: 

I - art.813 ao 817 -> regras gerais. 

Regras que precedem a audiência, mas não descrevem o procedimento da audiência, o que 

acontece entre o inicio e o final da audiência, aqui só temos as regras gerias. 

 

Art. 813: “As audiências dos órgãos da JT serão públicas e realizar-se-ão na sede de Juízo ou 

Tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8h e 18h, não podendo ultrapassar 5h seguidas, 

salvo quando houver matéria urgente.” 

 

- Audiência é ato processual e poderá ser realizada das 8h até as 18h (apesar de ser um ato 

processual, que deveria ser praticado entre as 6h até as 20h, o art. 813 traz isso. Realizado na sede 

de juízo, mas poderá também praticar a audiência em outro local, em casos especiais mediante 

edital afixado na sede de Juízo do Tribubal com antecedência mínima de 24h, até porque o ato 

processual é um ato publico. 

- Tanto na JT como em qualquer processo, as audiências serão públicas, salvo quando o interesse 

público o desejar que corra por segredo de justiça. 

- Quando muito a audiência poderá durar 5 horas, se for preciso passar, ele interrompe e passa para 

outro dia disponível para a pauta. 

Ele pode ultrapassar essas 5 horas seguidas? Pode, desde que justificado o motivo. 

- sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observando o 

prazo das 24h de antecedência. 

- Não serão discutidas questões relativas a família, que poderiam implicar segredo de justiça. O 

segredo de justiça que pode ocorrer no processo do trabalho é em relação à pessoa, situações 

vexatórias, mas sempre ficará a critério do juiz. 

 

Art. 814: “Às audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência, 

os escrivães ou secretários”. 

 

Os serventuários deverão estar previamente para que se realize a audiência. Em regra, mas se de 

repente o diretor de secretaria não puder ir, não puder comparecer, vai ter audiência. 

 



Art. 815: “À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo 

secretário ou escrivão a chamada das partes (pregão), testemunhas e demais pessoas que devam 

comparecer”. 

- se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os 

presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registros da audiência (quem 

disse que esse livro existe? Rs).” 

Esse 15 minutos é caso o juiz não esteja ainda no prédio, se passar esse 15 minutos mas ele estiver 

dentro do prédio, não valerá a ocorrência. 

 

Art. 816: “O juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto 

os assistentes que a perturbarem”. 

 

Nesse dispositivo encontramos os respectivos poderes de policia na audiência. 

O juiz tem o poder de policia na audiência, ele tem o poder de: 

- Manter a ordem e o decoro da audiência, a cordialidade, elevado o clima, a conduta, o 

comportamento das partes que integram a audiência.  

- A partir do momento que uma pessoa tumultua a audiência, ele pode fazer o que precisar para não 

atrapalhar, como retirar da sala de audiência. Tem que agir com razoabilidade, sob pena, também, 

de exercer o poder de forma abusiva, cometendo a arbitrariedade. 

- Requisitar, quando necessário, s força policial. 

 

Art. 817: “O registro das audiências será feita em livro próprio, constando de cada registro os 

processos apreciados e a respectivas solução, bem como suas ocorrências eventuais”. 

- do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que o requererem. 

 

II - art. 843 ao 852 -> audiência de julgamento. 

Aqui encontraremos todos os atos da audiência, o que acontece do inicio até o final da audiência. 

Aqui coloca a audiência como audiência UMA ou audiência única. 

 

Fluxograma 

 

  

                                          Acordo       Reduzir a termo o acordo       Na ata da audiência 

 

 

 

 

                                                                                                  Homologa o acordo 

                                                                                                      (sentença) 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                    IRRECORRÍVEL 

1° tentativa 

de conciliação 

Apresentação de 

resposta 

INSTRUÇÃO 



 

 

 

 

 

  

Sequência: 

 Audiência – 1° tentativa de conciliação, se restar infrutífera, segue para a instrução. 

 Instrução – provas 

 Razões finais de 10 min cada um. 

 2° tentativa de conciliação 

 Julgamento 

 

 

Audiência 

 

1° tentativa de conciliação 

Se restar frutífera, terá o acordo que será reduzido a termo, será colocado na ata da audiência, em 

seguida terá a homologação do juiz, que nada mais é do que a sentença, que em tese é considerada 

irrecorrível.  

 

Quando não se der a conciliação, a audiência seguirá para a apresentação da resposta. 

- Contestação: compatível com o CPC. Nesta hora o réu tem que alegar toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito. 

Principio encontrados – eventualidade e economia processual. 

A única coisa que não se segue é a especificar as provas que pretende produzir, pois deverá 

apresentar na hora da audiência. 

 

- Exceções: Art. 799 da CLT. Aplicada apenas no caso de suspeição e  incompetência. 

 

- Reconvenção: prof. Disse que a reconvenção é compatível como processo do trabalho, mas há 

lacuna. 

CLT 769: em caso de lacuna, omissão, se aplica o processo comum. A legislação mais próxima da 

CLT é o Código de Defesa dos Consumidores 

 

Instrução  

Primeiro oitivas das partes, depois das testemunhas. 

Fase em que são produzidas as provas. 

Depois testemunhas ouvidas. 

 

Juiz cerra a instrução e abre as razões finais de 10 min para cada. Reclamante depois a 

reclamada. 

 

Razões Finais 

2° Tentativa 

de conciliação 

Julgamento 



2° tentativa de conciliação 

A legislação diz que são obrigatório duas tentativas de conciliação, não pode faltar a segunda se não 

será nula a sentença. 

 

Não comparecimento 

- Se o reclamante não aparecer na audiência – arquivamento, extinção do feito sem resolução do 

mérito e se isso acontecer duas vezes – perempção. 

- Se a reclamada falta – revelia, no processo civil ocorre pela falta de resposta, intenção 

demonstrada pelo réu em não responder.  

Aqui no direito do trabalho é somente a ausência na audiência – confissão dos fatos, presumi-se 

verdadeiro o que foi dito pela reclamante. Isso não quer dizer que a reclamante não terá que 

provar o que disse. 

 

Art. 843: traz que as partes deverão comparecer pessoalmente na audiência, senão a audiência 

não tem possibilidade de andamento, desenvolvimento, independente do comparecimento de seus 

representantes. 

 

Exceções: quando os empregadores poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria na 

audiência. 

- Reclamações plúrimas: ações caracterizadas pela existência de um litisconsórcio ativo. Tem ações 

que é até bom que o reclamante não venha. 

 

- Ações de cumprimento: pode ser proposta para que aquela empresa que não cumpri as sentenças 

normativas comece a cumpri em função dos empregados. 

 

É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer preposto que tenha 

conhecimento do fato, cujas obrigações obrigarão o proponente. 

 

Caso o reclamante por motivo de doença ou por motivo “poderoso” (na verdade foi escrito errado na 

CLT, pois é ponderoso), devidamente comprovado, que impeça de comparecer na audiência, pode 

ser representado por um trabalhador que exerça a mesma profissão ou o representante do 

sindicato. Essa representação será para explicar para ao juiz que ele não pode comparecer e adia a 

audiência (abre prazo para comprovar esse feito), se não será arquivado. Não cita o advogado, 

pois segundo o principio do jus postulandi, pode ser que o trabalhador não tenha advogado, mas 

caso o empregado tenha um advogado ele pode ir representar para comunicar o juiz. Mesma coisa 

para a reclamada, o juiz poderá adiar. 

Preposto = tem que ser empregado. 

 

Sempre a audiência vai ser única, mas pode ser fracionada, só que não tem previsão legal especifica 

do fracionamento da audiência. Como o juiz pode fazer isso se não há previsão para tanto, e 

também não há descrição de uma audiência fracionada? Com base em que? 

Se o juiz entender que o melhor resultado daquele processo é o fracionamento da audiência. Essa 

decisão é baseada no art. 765 , CLT – o juiz tem ampla direção do processo, a doutrina e a 



jurisdição a colheram o fracionamento da audiência. Pego os mesmo atos que acontecem na 

audiência única e divido. 

Audiência fracionada – a fracionamento mais comum é o que dividi em três: inicial (audiência 

inaugural ou de conciliação), audiência de instrução (2° sessão), audiência de julgamento. 

 

Art. 844: “O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da 

reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto a 

matéria de fato”. 

- ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o presidente suspender o julgamento, designando 

nova audiência. 

 

Se o reclamante não comparecer = arquivamento do processo, ou seja, extinção do processo sem 

julgamento de mérito. Mas se ele não comparecer na audiência de instrução, ou seja, depois de 

apresentada a resposta, não há arquivamento do processo, mas confissão quanto à matéria de fato. 

O reclamante que der causa a dois arquivamentos seguidos e não alternados = perda, pelo prazo de 

seis meses, do direito de reclamar perante a JT. 

 

Art. 845: o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas 

testemunhas apresentando, nessa ocasião as demais provas. 

 

Art. 846: aberta a audiência o juiz ou presidente proporá a conciliação. 

- se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelo litigantes, consignando-se o 

prazo e demais condições para seu cumprimento. 

- um das condições poderá ser, que a parte que não cumprir o acordo será obrigada a satisfazer 

integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do 

acordo. 

 

Art. 847: não havendo acordo o reclamado terá 20 min para aduzir sua defesa, após a leitura da 

reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. 

 

Art. 848: quando terminar a defesa, seguir para a instrução! 

Pode o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar as partes. 

- findo prazo interrogatório os litigantes poderão retirar-se prosseguindo a instrução com o seu 

representante. 

- a seguir serão ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos,se houver. 

 

Art.849: a audiência de julgamento será continua. Caso não ser possível, por motivo de força 

maior, concluí-la no mesmo dia,o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeiro data 

possível, independentemente de novo notificação. 

 

Art. 850: terminada instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não superior de 10 

min para cada uma. 



Em seguida será renovada a proposta de conciliação (2ª tentativa de conciliação), se não aceita será 

proferida a decisaão. 

 

Art. 851: os acontecimento serão resumidos em ata, de que constará, na integra, a decisão. 

- nos processos de exclusiva alçada das Juntas será dispensável o resumo dos depoimentos. 

- a ata será juntada ao processo, devidamente assinada no prazo de 48 horas, e assinadas pelos 

vogais presentes a audiência. 

 

Art. 852: da decisão serão os litigantes notificados,pessoalmente ou por seus representantes, na 

própria audiência. 

No caso de revelia a notificação far-se-á por registro postal. Se o reclamante criar embaraços ou não 

for encontrados, será notificado por edital. 

 

Audiência no rito sumaríssimo 

Base legal: 852-C e 852-H parágrafo 2º. 

Se for rito sumaríssimo a audiência não vai poder ser fracionada, tem que ser necessariamente 

única. Desde o começo o distribuidor tem que saber o valor da causa, para ver qual rito seguirá o 

processo. 

 

Prova testemunhal 

Poderá ouvir três testemunhas no rito ordinário. No sumaríssimo só pode ouvir duas testemunhas 

por parte. 

E inquérito para apuração de falta grave/ inquérito policial – podem ouvir seis testemunhas. 

 

Como começa uma audiência trabalhista no rito sumaríssimo? 

Não existe as duas tentativas de conciliação.  

No começo o juiz apenas adverte sobre as vantagens da conciliação no início da audiência, a 

diferença é que no ordinário o juiz é obrigado (legalmente) tentar a conciliação duas vezes. 

 

 

Resposta do réu 

A CLT não elenca quais são as resposta do réu. A CLT alude a “defesa” no art. 847, pontuando que 

será apresentada em audiência, contando o réu com 20 min para tanto. Portanto, permite-se a 

defesa oral. Mais uma vez, o procedimento adotado no processo do trabalho prestigia o principio da 

oralidade. A de se resaltar, porém, que nada obsta (alias é de todo o recomendado) a apresentação 

de resposta por escrito. 

 

Das chamadas respostas do réu, prevista no CPC art. 297 (contestação, reconvenção e exceções). 

Somente o procedimento das exceções é disciplinado na CLT, a partir do art. 799. 

Da leitura dos referidos dispositivos (art. 799 a 802) notamos que a CLT faz referencia às exceções 

de suspeição e impedimento.  



Logo, silencia quanto à exceção de impedimento. Observaremos, oportunamente, que em que pese 

o silencio a referida exceção, é aplicável nos domínios do processo do trabalho, por se tratar de 

modo de resposta compatível com os princípios e regras que o regem. 

 

As demais formas de resposta, quais sejam, contestação e reconvenção, também são compatíveis 

com o processo do trabalho.  

 

Quanto à contestação disciplinada no CPC art. 300 a 303, trata-se da única forma de resposta que 

permite a defesa direta de mérito (alias, trata-se da única forma de resposta que permite a defesa 

de mérito). Portanto, sob pena de ofensa ao principio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 

5°, LV), admite-se a contestação no processo do trabalho. Complemente-se o afirmado com o 

registro de que, na dita forma de resposta e sua disciplina principiológica e legal, inclusive quanto ao 

estampado nos referidos arts. 300 a 303 do CPC, encontra-se total compatibilidade com os 

princípios e regras que regem o processo do trabalho. Assim, na forma da CLT art.769, de rigor a 

aplicação dos retrocitados dispositivos do CPC. 

 

Quanto a reconvenção disciplinada nos art. 315 a 318 do CPC, refere-se a forma de resposta, com 

natureza de ação, e, por isso, comumente designada como modo de contra-ataque do réu que 

consagra princípios muito caros aos processo do trabalho, tais como a concentração, a celeridade, a 

economia, a simplificação, dentro outros de modo a exibir-se compatível, justificando sua aplicação 

nos feitos que tramitam perante a JT.  

 

 

Conclusões 

A CLT a tratar da defesa tem duas formas: 

- art. 847 alude a uma defesa que pode ser apresentada em uma forma oral (20 min) para o réu 

ditar sua contestação/sua defesa ou entregar por escrito no ato da audiência. É mencionada no 

texto da CLT como “defesa” (não usa a palavra contestação – não está na CLT, esta apenas diz que 

pode ser apresentada a defesa, logo temos que buscar a disciplina em algum dispositivo. Posso 

aplicar então os dispositivos competentes no CPC – art. 300 a 303 do CPC) 

 

Fundamento legal de apresentar a defesa – art. 847. Posso apresentar a defesa e devo fazer na 

audiência, assim que a primeira tentativa de conciliação for frustrada. 

 

Como posso apresentar essa defesa? A CLT não traz, o CPC traz no art. 769 (para permitir a 

aplicação do CPC naquilo que a CLT tem lacuna) e 300 a 303 do CPC, onde nos casos omissos, 

o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo 

em que for incompetente com as normas da CLT. 

 

- art. 848: terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio 

ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. 

 

Forma de defesa: 



- processual (“preliminares”) – vou agregar questões processuais na minha defesa, indicar vícios 

ou situações processuais que impedem o andamento. Aqui o juiz não entra no exame do mérito, não 

analisa nada, aqui só vai analisar se pode ou não prosseguir o processo. 

É a chamada exceção ou defesa processual peremptória: sendo acolhido enseja o feito sem 

resolução do mérito. 

 

Exceção ou defesa dilatória: Alegação em uma matéria processual que vai repercutir no processo 

não sem essa resolução do mérito, mas vai fazer com que o processo caminhe de um modo um 

pouco mais lento, pois vai exigir umas outras providencias que vão dilatar o processo. Ex: conexão; 

competência absoluta (pois a relativa discute a exceção da competência). 

 

As defesas processuais estão no art. 301 do CPC -> discute antes do mérito, preliminarmente. 

I – inexistência ou nulidade da citação: dilatória. 

II – incompetência absoluta: dilatória. 

III – inépcia da PI: peremptória 

IV – perempção: dilatória 

V – litispendência: peremptória, extingue porque já tem ação, vai ser julgado lá. Obs: se não for 

idêntico, vai ter remessa do processo. Mas no que se refere a litispendência pura (duas idênticas) 

extingue mesmo. 

VI – coisa julgada: peremptória 

VII – conexão: dilatória 

VIII – incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização: peremptória 

IX – convenção de arbitragem: peremptória 

X – carência de ação: dilatória 

XI – falta de caução oi de outra prestação que a lei exige como preliminar: peremptória 

 

- defesa de mérito – não se refere a matéria processual e sim ao direito material. 

Normalmente tem relação como direito material, aquela parte da defesa na qual o réu/ reclamado 

argumenta apresentando fato e argumento jurídico de que não possui esse direito material. 

Gera um julgamento de procedência ou de improcedência ou procedência em parte (no meio dessas 

duas).  

Julgar procedente é reconhecer que o autor tem direito ao seu pedido, e o réu vai ser condenado. 

Não falamos em procedência e improcedência no direito processual, pois vai gerar extinção do feito 

sem resolução do mérito (CPC. Art. 267) -> coisa julgada, não prosseguindo o processo. 

 

Pode ser direta (quando o réu na sua contestação, ataca, nega, o fato constitutivo – aquele fato 

que faz nascer o direito - do direito do autor). Neguei o fato constitutivo do autor (nunca foi 

dispensado, só trabalho até a 8ª hora). Ou seja, só nega, não complementa, não soma mais 

nenhum fato. 

 

Ou Indireta (tragos fatos a serem discutidos no processo, que repercutam no mérito. Fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Se na defesa direta de mérito eu apenas 



neguei o fato que fez surgir o direito do autor, aqui na indireta apresento fatos que impeçam, 

modifiquem ou extinguem o direito do autor). 

 

Extintivo – prescrição; pagamento (trabalhou mesmo essas horas a mais, mas já paguei). 

Impeditivo – trabalhou para mim, só que como autônomo, não como empregado (impedindo o 

surgimento do vinculo). 

Modificativo – devo horas extras, mas não é do jeito que ele quer que eu pago, o direito dele é 

outro. 

 

Petição da contestação 

Ela não tem uma forma prevista em lei. 

Quando estudamos a inicial vimos que tem requisitos intrínsecos que devem ser apontados na 

petição inicial- art. 282 e art. 283. 

 

Significa que a contestação permite uma redação muito mais livre, não precisando se prender a 

nenhum requisito especifico. 

 

O réu não é obrigado a responder, é facultativo. Se não apresentar resposta vai ter consequências 

processuais como a revelia, presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. 

Apresentar resposta é uma faculdade do réu, a defesa nada mais é do que o réu vir explicar o por 

que os pedidos do autor não devem ser procedentes/ aceitos. O réu vem apenas trazer os 

argumentos, não tendo o porque exigir um formato, uma ordem. 

Agora isso não significa que o CPC não traz nada, ele traz dois princípios que devem ser observados 

por aquele que vai vir redigir uma contestação, sob pena de sofrer efeitos bem danosos: 

 

- principio da eventualidade (art. 303 do CPC): na eventualidade de não ser acolhida tal coisa, 

deve ser considerado... bla bla, na eventualidade do juiz entender que existiu o contrato, eu já 

paguei, na eventualidade de entender que eu não paguei, prescreveu. Tudo o que eu quiser alegar, 

tenho que alegar na contestação, tudo tenho que deixar lá. 

A questão é mostrar que não terá contestação em partes, em retalhos. Não posso defender, o juiz 

dar a resposta e depois eu dar outra defesa e assim por diante, apresentasse isso quando tinha o 

seu direito, sofreu uma preclusão consumativa. 

 

- principio da impugnação especifica ou impugnação específica ou ônus da impugnação 

especifica (art. 302 do CPC): em regra, porque há exceções, é vedada, é proibida, o réu 

apresentar defesa genérica, por exemplo, “nego tudo, é tudo mentira”. 

Em regra o sistema autoriza a resposta por negativa geral, mas por ex, permitida ao curador 

especial (pois não tem contato com o réu citado por edital), servindo apenas para controverter o 

que foi alegado, mantendo o ônus com o autor. 

Cada fato narrado pelo autor deve ser especificamente impugnado, os que não forem se presumem 

(relativamente – não absolutamente) verdadeiros. 

 

A defesa processual pode vir depois da defesa de mérito? 



- Não ela mesmo tem o nome de “preliminar”- por lógica não pode vir depois. 

- Antes de adentrar ao mérito que essas matérias serão arguidas. 

Uma boa peça vai trazer na sua argumentação fática e jurídica, primeiro a defesa processual. 

 

Contestação = peça de resistência/ peça de bloqueio. 

Prof. não gosta dessas nomenclaturas que também são dadas para a contestação. 

 

 

 

Reconvenção 

Cabe no tiro sumaríssimo (juizados especiais cíveis)? (vimos que no ordinário não cabe) 

Não há! 

Mas o professor discorda e diz que há sim, ele e a jurisprudência majoritária. 

Não há impedimento legal no rito sumaríssimo, pelo contrário não incha em nada o processo. 

 

Art. 315: o réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, quando o fundamento fático (a base) 

da reconvenção for conexa com a ação ou com a defesa. 

 

Art. 278 -> o fundamento fático do pedido contraposto, da sua defesa, é o mesmo fundamento da 

inicial. 

 

Já que temos o embate de saber se pode ou não pode a reconvenção no rito sumaríssimo, temos 

que recorrer a jurisprudência!  

Segundo a jurisprudência, a reconvenção existe no rito sumaríssimo. 

Ademais, é considerada até boa para o processo, evitar o manejo de todo um procedimento para 

outra ação, considerado até como celeridade. 

 

A reconvenção é uma ação e tem a resposta, que será a contestação da reconvenção. 

 

 

Exceções 

Única defesa que é encontrada na CLT em seu art. 799. 

 

Nas causa da jurisdição da JT, somente podem ser opostas, com suspeição do feito, as exceções de 

suspeição ou incompetência. 

 

 As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. 

 Das decisões das exceções de suspeição e incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas 

do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que 

couber da decisão final. 

 

De incompetência: em questão da incompetência relativa que é em razão do valor ou do território. 



Exceção de incompetência – qual vai ser esse conteúdo? Dizer para o juiz que não é competente 

territorialmente. 

Apresentada a exceção o juiz suspende a audiência, designa sessão de continuidade e abre prazo de 

24 horas improrrogáveis para a parte de manifestar sobre a exceção. 

 

De suspensão: o juiz, presidente ou classista, é obrigado a dar-se por suspeito, e pode ser recusado, 

por algum dos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes – inimizade pessoal; amizade 

intima; parentesco pro consanguinidade ou afinidade até o 3° grau civil; interessa particular na 

causa. 

 

 

 

 

Respostas do réu – REVISÃO/ RESUMO ******* 

“defesa” segundo o 847/ 848 da CLT. 

Não vamos encontrar em nenhum momento a palavra contestação e reconvenção na CLT. 

Defesa pode ser apresentada em 20 min na forma verbal, para contestar, reconvir e excepcionar. 

 

Espécies estão prevista no art. 297 do CpC: 

- CONTESTAÇÃO 

 

-RECONVENÇÃO: proponho no prazo na resposta. Tem que existir uma ação principal; o conteúdo 

da reconvenção tem que guarda conexão com a ação principal ou com os fundamentos da defesa 

(art 315 do CPC);   

 

-EXCEÇÕES: a partir do 304 do CPC são  

Incompetência - aquela relativa em razão do valor (não dita o processo e sim o procedimento se vai 

ser ordinário, sumário ou sumaríssimo) da causa ou do lugar. No art. 800 explica qual é o 

procedimento da incompetência, embora ela não prevista na CLT, pode ser aplicada no proc. Do 

trabalho.  

Impedimento  

Suspensão – não dá para aplicar o procedimento o 802 

 

 

 

 

Provas 

Provar significa ato tendente elucidar a verdade dos fatos. 

Busco/ viso evidenciar a existência (inexistência) ou a veracidade (inveracidade) de algo ou de 

alguma informação. 

 

Demonstração da existência, da verdade. 

Meio de provas, caminhos, modos para que a parte consiga fazer a demonstração. 



 

Meios de provas: 

- Documentação 

 

- Testemunhal 

 

- Pericial 

 

 

Ônus da prova 

A falta de dispositivo não permite que o juiz não jugue a causa (“non liquet”), assim se os dois tem 

que provar como fazer? 

Regras de ônus da prova – estabelece o que prova quem. Se a parte tinha ônus da prova e não se 

usa vai sofrer as consequências. 

Se o reu não provas – provavelmente seu pedido vai ser julgado procedente. 

Se o ônus for do autor- provavelmente seu pedido vai ser julgado improcedente. 

 

Devemos então nos auxiliar de outro dispositivo. 

Art.333 do CPC: 

I - cabe o autor provar o fato constitutivo de seu direito (aquele acontecimento, situação que 

repercute no direito, que enseja o surgimento do direito no caso concreto – pois ele já existe no 

mundo abstrato, tem que ensejar no caso concreto). 

Ex: quem tem direito de receber aos olhos da lei as horas extras? O empregador, mais qualquer 

um? Não o empregado, dentro da jornada de mais 8h por dia e mais que 44h semanais. Desde que 

não compensadas. 

II – cabe ao réu provar fato modificativo, impeditivo ou extinto do direito do autor. 

A mera negativo dos fatos do autor não é provar. 

 

A diferença para o art. 818 da CLT é que somente o trabalho é facilitado, dividindo como deve ser 

feito. No 333 só explica melhor como devem funcionar, o professor acha que quem alega que não 

pode aplicar, não tem nem fundamento, afinal os dois trazem a mesma coisa. 

 

As regras apresentadas no 818 e 333 são fixas, rígidas, estáticas, trazendo regras de distribuição 

estática das normas (as regras de distribuição dinâmica traz que muitas vezes explicar as regras 

estática é ter impossibilidade de conseguir provas os fatos, e aplicando de uma maneira mais 

dinâmica é mais justo). 

 

PRINCIPIO DA MELHOR APTIDÃO PARA A PROVA: a prova incumbe não a quem a lei determina, mas 

sim para a parte que tem a melhor, maior aptidão para a aprova – distribuição dinâmica do ônus da 

prova. Mesmo que isso contraria outros artigos. 

 

Inversão do ônus da prova 

Ônus da prova – faculdade de provar. 



A lei define quem prova o que. 

Inversão: pegar a regra a quem é destinada e passar para a outra parte. 

 

“Tendo em vista que a reclamada confessar que o autor trabalhou para ela,porem nega a netureza 

empregatícia da ação, explicando que o emprego se desenvolvia de forma autônoma, inverte-se o 

ônus da prova”. 

Tecnicamente a decisão do juiz está correto? Não. 

Pois é fato impeditivo, pois o ônus da prova é da empresa mesmo, não tendo inversão do ônus da 

prova. Fato impeditivo apresentado na contestação não há inversão do ônus da prova. Isso é apenas 

aplicação da regra do ônus da prova. 

 

Quando a lei for omissa (CLT) aplica a lei comum (diz que é o consumidor, não o CPC, este ultimo 

somente quando a legislação comum também for omissão na questão). 

Art. 6°, VIII do CDC, autorizado pela 769 da CLT. 

 

Qual o objeto da prova? 

Fatos ou direitos? os fatos. 

Quais são os fatos que não provo = art. 334 do CPC. Notório (fato de conhecimento do homem 

médio), confessado (tbm não preciso), incontroverso, se um fato tem ao ser favor uma presunção 

na lei. 

 

Tem alguma hipótese que eu tenho que provar o direito? 

Art. 337 do CPC- direito municipal, estadual, estrangeiro. 

A parte é obrigada a sair provando esse tipo de direito? O juiz pode determina a prova desse fato, 

mas geralmente não. Então somente se for solicitado pelo juiz. 

 

Quais são as fontes do direito do trabalho? 

Lei, sentença normativa, acordo coletivo... trazem deveres do direito trabalhista, assim esses tem 

que ser provados pela parte que alega. 
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Prova – resumindo o que falamos ate agora. 

É um termo equivoco, porque? 

Porque a gente usa a prova com n sentidos, prova de avaliação, mostra veracidade, testemunhal e 

documental (que são meios de provas). 

Na verdade provar consiste em demonstra a veracidade ou a existência de alguma coisa. Ou 

esclarecer. 

 

Fazemos isso por pelos meios de provas – inspeção judicial....esta no cpc. 

 

Qual a finalidade da prova? É convencer o juiz de que algo existe ou que é verdadeiro, e com base 

nisso ele decide ao meu favor. Diz que o “juiz é o destinatário da prova”. 



Objeto da prova? Convencer o que? Demonstrar o fatos,provar o fatos. 

 

“O juiz conhece o direito”, todavia, isso vale para o direito federal, pois o municipal (337). 

Direitos frutos de negociação ou regra da própria empresa temos que provas o objeto. 

Direito federal – não precisa provar. 

 

Qualquer meio pode ser utilizado para provar a existência ou a verdade ao juiz,desde que o meio se 

exiba legal ou moralmente admissível. Um meio de prova ilegal ou imoral macula a prova e dessa 

forma não poderá ser admitida. 

A CF veda a prova ilícita! na verdade é uma expressão errada, pois é a prova produzida por meios 

ilícito (e não a prova ilícita). 

Ex: tortura a testemunha para falar o que eu quero; confissão mediante tortura; hipnose; 

detectores de mentira – invade a intimidade que é direito fundamental. 

 

Qualquer meio que a lei não vede, não proíba expressamente e que não seja moralmente condenado 

pode ser utilizado para demonstrar essa veracidade do fato. 

 

Valoração da prova- é livre para o juiz, não existe taxação/ tarifação do valor da prova. A lei não 

traz que determinado prova vale mais que a outra. Até porque a prova forma uma unidade um 

conjunto, a partir de que elas são produzidas tenho um conjunto de provas, e esses elementos como 

um todo deverão convencer o juiz de forma natural, ele vai se convencer de forma livre, tem 

liberdade para analisar a prova (persuasão racional) e para concluir se foi provado ou não o fato. 

Se tiver varias provar o juiz vai ter que escolher um caminho para formar sua convicção, mas de 

qualquer forma tem que fundamentar sua decisão (tem que ser uma decisão motivada) sob pena 

de nulidade. 

 

Temos então um conjunto de princípios que vai conduzir as regras das provas. 

- Necessidade da prova: a prova só vai ser produzida quando for necessária.  

Exceção: Art. 333 e seguintes, vimos o 334 traz os fatos que não depende de prova. Assim o juiz 

não é obrigado a mandar produzir a prova, pois a lei não exige. E o próprio juiz pode negar a 

produção, não porque esta ferindo um direito mas porque a ele diz que não precisa provar e 

somente será produzida quando houver necessidade. 

 

- Economia processual 

 

- Do contraditório: não apenas no momento de produzir a resposta (contestação),mas em todas as 

manifestações que marcam o processo sempre que a parte trazer fatos ou provas aos autos a outra 

terá o direito de se manifestar. 

 

Obs: Pacificação social significa transito em julgado. E o escopo da jurisdição não é somente a 

pacificação social, mas também, com amplo acesso a justiça. 

Nesse conceito descrito, pode o juiz que se dane a questão da prova, o que as partes trouxerem eu 

julgo? Não ele tem que ter participação ativa no processo, deve claro afastar as provas 



desnecessárias, entretanto, deve preservar o descobrimento da verdade (ele tem poder instrutório 

para isso). 

 

Será que ele vai aceitar somente a prova? Ou que a parte contrária se manifeste sobre a prova? 

Essa segunda, “manifeste-se o autor do documento juntado pelo réu, no prazo de 5 dias”. 

Por isso que o processo tem natureza instrumental, o processo é um meio para que decida de forma 

não arbitrária e chegue a solução. 

 

- legalidade: posso utilizar todos os meios de provas trazidos pelo lei e se forem outros desde que 

não sejam produzidos pro meio ilícito. 

 

- lealdade: levar ao poder judiciário elementos verdadeiros. As partes não podem levar elementos 

fraudulentos. 

Ex: pegar o documento de 10 paginas e 1 pagina traz um clausula que não me beneficia, vou lá e 

arranco. Não pode, estou alterando o contexto do documento, não posso produzir provas de modo 

desleal. 

Também chamado de boa-fé processual. 

 

- unicidade/ unidade da prova: uma vez produzida a prova ela deixa de ser da parte. Forma um 

conjunto probatório. As provas são dos autos,assim o juiz vai analisar em conjunto as provas (não 

importante a qual parte pertence) decidindo a lei. 

 

- livre convicção motivada 

 

- igualdade e oportunidade; as partes tem que ter as mesmas oportunidades. 

 

- imediação: provas devem ser produzidas perante o juiz. 

Exceção: prova pericial, aquela produzida fora do ambiente,mas deve lembrar que ao fim da pericia 

temos o laudo que chega ao juiz e anexado aos autos. 

Carta precatória ou rogatória – não vai ser produzida pelo própria juiz da causa e sim por outro que 

depois chegará as mãos do juiz da causa para analisar. 

 

Inversão do ônus da provas – revisão tbm. 

É permitida a inversão ser convencionada pelas partes? 

Podem no direito do trabalho, será que no proc do trabalho pode? 

A hiposuficiência do trabalho impedem a inversão do ônus da prova de maneira convencional da 

partes. 

 

Em que momento o juiz determina a inversão da produção de provas? 

- na hora de sentenciar?  

- antes do inicio da instrução dizer quem tem o ônus da provas? 

1)Há quem defenda que é na sentença! -> regra de ônus da prova é regra de julgamento e não de 

instrução. 



 

2)Todavia, temos outra corrente. Com base na boa Fe processual (no sentido de não quebrar uma 

juspequitativa), defende que o juiz que for decidir tem que dizer sobre a inversão antes de iniciar a 

instrução para saber o que as partes devem provar. 

 

Art.339 – todos devem colaborar com o descobrimento da verdade com o poder judiciário. Se você 

pode provar então prove. Ah não quis!! Então problema é seu. 

 

Prof entende que a mais correta é a segunda, dizer antes da instrução o que as partes devem 

provar. 

 

Prova do fato negativo: em regra se prova fato positivo, e não provar fato negativo. 

Ex: trabalhei para o Zé, e este traz uma testemunha dizendo que naqueles horário ele trabalhava 

para Amanda. 

Esta provando um fato positivo em que o fato negativo deve ser considerado. 

Ai aqui nessa circunstancia é permitido. 

 

Antecipação da provas: tenho o momento de produzir as provas. A pericial no prazo que o juiz 

fixa, mas designada na audiência. 

Insalubridade se prova apenas pro pericial. 

Ex: se é distribuída a PI e a audiência for marcada para daqui 10 meses, ai a empresa vai mudar de 

lugar antes desses 10 meses, e ai não vai conseguir fazer a pericia e detectar o local insalubre, 

então terá que ser antecipada se pedido por meio de Medida cautelar (que nada mais é do que uma 

ação e assim terá PI, poderá ser anexados documentos). 

 

O que são documentos? – para prova documental. 

É todo e qualquer meio físico que permita dele o registro de informações que possa servir para 

ilustrar a verdade de alguma coisa. 

Papel, cd, fita magnética... 

 

Prova testemunhal 

É raro os documentos apresentado pelo trabalhador não apresentar veracidade. Via de regra o 

empregador ele que arquiva, expede os documentos, assim ou o empregado não lembra que existe 

ou não provam nada. 

 

Primazia da realidade – o juiz consegue analisar os fatos verdadeiros ouvindo pessoa que convive a 

realidade do trabalho do autor. É a melhor forma de descobrir a verdade, por isso é de suma 

importância na audiência trabalhista. 

 

Quem não pode ser testemunha? Art. 829 

Incapazes, Impedidos e Suspeitos. 

Quem decide por ouvir ou não uma testemunha que não pode ser testemunha (até 3 grau, inimigos) 

é o juiz e ninguém mais. E a pessoa vai ser ouvida apenas como informante (o juiz entende que 



alguma informação que ela oferecer vai ajudar ele resolver questões, ou até mesmo ajudar juntando 

as informações com a testemunha que deu depoimento). 

 

Informante como não é testemunha não assume o compromisso de dizer a verdade. 

 

Somente nessas três hipóteses de quem não pode ser testemunha?  

Não, o art. 405 do CPC também traz. 

A CLT no 829 traz somente 3 hipóteses, onde 2 se encaixa na suspeição e 1 no impedimento. Todas 

as hipóteses do 405 vão ser aplicados ao direito do trabalho. 

 

Testemunha de “Ouvir dizer”: a doutrina diz que testemunha conhece os fatos na qual os juiz 

precisa saber a verdade, ou porque vivenciou ou ouviu dizer. 

Ouvir dizer não é grande coisa, qual o valor que daremos para uma testemunha que diz o fato e 

termina que sabe porque ouviu dizer! 

Isso não tem tanto valor para ele ter seu convencimento. 

 

Art. 407 – temos que arrolar as testemunhas no prazo que o juiz fixar. Se o juiz não fixa nenhum 

prazo, tenho que arrolar 10 dias antes da audiência. 

Isso não se aplica no direito do trabalho – as provas serão apresentadas na audiência, sem arrolar. 

Vai surpreender a parte contraria? Sim, mas a lei traz que as provas serão apresentada na 

audiência, além de não exigir o arrolamento previamente. A única vez será quando eu pedir (se o 

juiz acolher) para intimar a uma testemunhas vir dar depoimento, e vai ter prazo, pelo menos 5 dias 

antes da audiência. 

Algum juízes costumam intimar as partes de arrolar as parte para apresentar rol de testemunha, 

sem prazo. Ou intimar para apresentar em prazo determinado. 

Se eu não arrolar eu ainda posso ouvir a testemunha? Pode! Pois a intimação do juiz serve para 

dizer “o parte se você quiser que nós intimamos as testemunhas que você quer, arrole no prazo”, se 

não a testemunha pode não vir, não querer dar depoimentos. 

No caso em que o juiz intima e a testemunha não aparece, segundo a lei o juiz vai ter que adiar a 

testemunha. 

Isso no ordinário. 

 

No rito sumaríssimo tenho que comprovar pro juiz que convidei a testemunha, para que o juiz então 

adie a audiência. Agora se nesse rito o juiz também fixar prazo para arrolar, segue o mesmo 

procedimento do ordinário. 

 

Contradita -> em que momento se faz a contradita? 

No momento em que a testemunha esta dando o testemunha ai depois a parte diz “contradito”, o 

juiz faz a pergunta para a testemunha “você é amigo intimo dele então”, não por causa disso e 

daquilo ai o juiz vira para a parte contraria e diz, indefiro a contradita. 

 

Se a parte que apresentou a contradita tiver como provar, mas não tiver as provas em mãos, o juiz 

vai ter que encerrar a sessão e adiar para outro dia. 



Agora se a parte arrolou as testemunhas, eu já sei previamente que tal testemunha vai vir, então já 

tenho que trazer as provas. 

 

Art. 339 – ninguém pode se escusar com o poder para descobrir a verdade. 

 

Se a testemunha não souber falar a língua nacional = interprete nomeado pelo juiz. quem poga será 

a parte que trouxe a testemunha. 

 

Quem é ouvido primeiro? Primeiro o autor depois o réu (salvo quando o juiz inverter o ônus), 

primeiro testemunhas do autor e depois testemunha do réu. 

 

Prestar tesmunho é favor ou serviço publico? 

É um sérvio prestado por aquele que tem obrigação de ajudar na descoberta da verdade, para que o 

estado juiz preste a jurisdição de forma justa, colaborar com o poder. 

Existe troca de favores? Se João e Maria ajuízam ação contra a empresa X. João é testemunho de 

Maria e vice versa, pode? Não, provavelmente um vai ajudar o outro que é um serviço publico (não 

um favor) e tudo mais, segundo o verbeto 357 da TST, pode haver sim, ela traz que o simples fato 

dele litigar contra a mesma empresa, não é fato impeditivo. Se tiver algum elemento que se vê 

estarem tramando dá para aceitar, agora o simples fato de alguém falar alguma cisa não surge 

como suficiente para tornar a vitima impedida ou suspeita. 

 

Ou seja na pratica, o juiz vai ver se aceita ou não, uns aceitam outros não. 

 

 

 

 

 


