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INTRODUÇÃO

A sociedade é local onde naturalmente os conflitos ocorrem. Tais conflitos se
dão porque o viver em coletividade pressupõe possuir direitos, deveres e obrigações que
devem ser observados, entretanto nem sempre vivenciamos o que temos como ideal, pois
as relações são variadas e nenhum de nós pode abarcar, mesmo com suas idéias, tudo
aquilo que esperamos, desejamos e buscamos em relação aos nossos conviventes.
A existência das normas jurídicas vem ao encontro de tentar organizar a
convivência em sociedade. Importante se faz sublinhar que as normas existentes não
garantem a paz social uma vez que nos falta a observância das mesmas de forma
espontânea e contínua. Então, a liberdade, tão almejada por todos, acaba por ter que seguir
certas limitações para que todos possam ser acolhidos em algumas de suas aspirações.
É o Estado que vem a ser o detentor dos meios coercitivos que são utilizados
muitas das vezes no convívio social para que o limite da liberdade de cada um, e de todos
dessa forma, seja observado. Para a consecução deste objetivo o Estado possui diversos
órgãos apropriados.
O conjunto das normas que devem ser observadas quando vivemos em
sociedade é garantido por meio da jurisdição. Esta pode ser considerada como uma
atividade estatal exclusiva e que substitui possíveis ações pessoais que, se viessem à tona,
não pacificariam as aspirações pessoais e sim trariam desestabilidade na convivência
social. É o Estado quem vai aplicar essas normas de forma concreta através de uma das
faces do conceito amplo que é o da jurisdição.
A jurisdição somente surge com o fortalecimento do Estado e das tutelas
garantidoras do mesmo para se alcançar a paz social entre os conviventes. Antes disso os
litígios entre os sociais ou eram resolvidos através de um acordo entre os mesmos ou pela
vingança privada, a autodefesa. A jurisdição serve também como um meio de controle
social quando as normas não se fazem suficientes para moralmente envergarem os
conflitos existentes em sociedade, o Estado assim assume o monopólio da justiça e dos
meios necessários para sua observância.

Quando em litígio, as partes de uma lide impõem para si uma situação de
conflito e alegam divergentes fatos que devem ser devidamente apurados, pois o que se
pretende é uma decisão que reflita a verdade do que ocorreu, conforme se deve provar nos
autos, assim, a importância da produção de provas que convençam o julgador do que se
pretende se mostra tão relevante, aliás, para muitos é uma parte fundamental da
processualística jurídica.
O direito que se pretende reconhecer numa decisão judicial pertencerá a
alguém e sua busca deve ser realizada pelos imperativos de justiça e verdade. As provas
produzidas, que se juntam aos autos do processo, fazem parte para o julgador do
fundamento em que se deve basear para chegar ao seu convencimento.
É na atividade instrutória do processo que se situa o ônus da produção de
provas. A regra probatória do ônus consiste na carga que a parte possui de produzir provas
para o convencimento do julgador de que suas alegações são a verdade. A inversão do ônus
da prova é uma exceção a essa regra. Assim, como o tema do ônus da prova é essencial
para a processualística trabalhista, é de fácil compreensão que a inversão desta regra
também é tema dos mais agudos e basilares. A inversão do ônus da prova, mesmo sendo
uma exceção à regra, é muitas vezes utilizada no processo trabalhista.
Não é tarefa simples determinar quem deverá provar determinado fato numa
lide. A visão do julgador deve ser ampla e sistêmica, pois são muitas as questões que
devem ser observadas para se dizer com segurança quem deve provar que ocorreu um fato.
A dinâmica processual nos obriga a não nos contentarmos com soluções simplistas acerca
do ônus da prova.
Nesse contexto, temos que o momento probatório num processo trabalhista
deve ser visto como uma realidade dinâmica, pois a prova dá vida ao processo, estimula o
mesmo em diversos aspectos. Os atos probatórios buscam um resultado final, é esta sua
principal função, assim devem ser vistos, e não simplesmente como um fim em si mesmo.
O momento probatório é, pois uma substância criadora que tem como finalidade formar a
convicção do julgador iluminando-o da veracidade dos fatos que constituem o direito
pleiteado ou que o modifiquem, o extinguem ou impeçam seu gozo.

Se as regras de aplicação do ônus da prova não tiverem um entendimento
uniforme, na prática, este momento representará para o julgador e as partes envolvidas na
lide uma fase de imprecisão e de dúvida. Entretanto, nunca será uma tarefa fácil
decodificar processualmente todas as regras e entendimentos sobre o onus probandi.
Sublinhamos que em sede de Direito Processual do Trabalho deveremos levar
em conta os Princípios norteadores da processualística trabalhista. A dinâmica do processo
trabalhista tem suas próprias engrenagens e sua ritualística não deve ser simples espelho do
que ocorre no processo civil. A autonomia do Direito Processual do Trabalho pressupõe
entendimentos e regramentos próprios e peculiares. Dessa forma a inversão do ônus da
prova no processo trabalhista deve ter seu próprio entendimento e momento apropriado.
Há em comum entre obrigação e ônus o vínculo da vontade que ambos
possuem, entretanto ônus e obrigação não devem ser confundidos uma vez que na
obrigação o vínculo da vontade é imposto e cuida de um interesse alheio àquele que possui
a carga da obrigação enquanto que o ônus é uma carga que não é imposta uma vez que o
interesse é de quem tem o ônus, por isso mesmo que ônus não pode ser encarado como se
uma simples obrigação fosse.
O ônus, assim, constitui-se numa faculdade, ou poder, que a parte possui para
produzir ou não as provas que lhe parecem necessárias para obtenção do que requer nos
autos do processo, e este momento se consubstancia sem qualquer forma de coação ou
sujeição. Entretanto a parte deve ter consciência que sua omissão em produzir as suas
provas pode ter como consequência uma decisão que lhe seja desfavorável.
Os critérios estabelecidos de repartição do ônus da prova encontram sua maior
importância ao estipularem os mecanismos que devem ser observados pelas partes para que
não haja para elas consequências indesejáveis se as mesmas não forneceram os elementos
capazes de constituir cognição suficiente entre os fatos alegados e a convicção do julgador.
Entende-se que o julgador não terá condições de aplicar uma norma se as
partes não fizerem a prova dos fatos preliminares do direito pleiteado. Sendo assim, o ideal
seria termos a noção de que o encargo da prova deve recair sobre a parte que possui
melhores condições para produzi-la, sendo então um estímulo à produção da prova pela
parte que melhor poderá auxiliar o processo em sua busca pela verdade.

Decidir se o ônus da prova pertence a uma das partes ou mesmo entender que
deve ocorrer a inversão do mesmo, que é exceção à regra da distribuição do onus probandi,
é decisão que deve ser fundamentada em conformidade com a natureza dos fatos alegados
e controvertidos.
As regras da produção e repartição do ônus da prova dirigem-se não somente
ao julgador do processo mas também às partes compositoras do mesmo. Dirigem-se
diretamente às partes como a incentivá-las de sua atividade na dinâmica processual e
também predeterminando a responsabilidade das mesmas na evolução do processo.
Assim, temos que há dois aspectos importantes a serem destacados a respeito
do tema ônus da prova e de sua inversão. Primeiramente temos que as partes podem dispor
das provas de acordo com a sua produção ou não; em seguida temos que há para o julgador
uma obrigação de chegar a uma decisão de mérito quanto à questão objeto de uma lide.
O primeiro aspecto se insurge como uma regra de conduta para as partes, assim
o ônus da prova se reveste sob tal prisma, uma vez que indica quais fatos interessam às
partes produzir provas para fundamentar sua pretensão ou a exceção da mesma. Em relação
ao segundo aspecto, o ônus da prova (e consequentemente sua inversão) constitui-se como
regra de juízo, regra dirigida desta forma ao julgador, indicando como o mesmo deverá
decidir caso não encontre a prova dos fatos.
Podemos então dizer que no que se refere ao ônus da prova, temos dois lados
de uma mesma moeda: uma face da moeda revela uma norma dirigida ao julgador de
forma imperativa pois ele deverá atendê-la no cumprimento da lei; a outra face da moeda
representa uma regra dirigida às partes do processo pois as mesmas podem dispor das
provas indicadas, assegurando uma faculdade para a sua produção e não uma obrigação,
ficando claro que vão se sujeitar às possíveis consequências adversas se não produzirem
suas provas.
Esse duplo aspecto do ônus da prova, como regra de julgamento e como regra
de conduta, vai ao encontro da distinção entre as duas fases processuais: a regra de conduta
correspondendo à fase instrutória do processo e a regra de julgamento correspondendo à
fase decisória, refletindo as orientações quanto à distribuição do ônus da prova um
caminho para a convicção do julgador.

É fácil concluir pela dificuldade em se formular um princípio geral que vai
certamente se aplicar a todos os casos apresentados na processualística trabalhista e que
sirva de orientador na compreensão da repartição do ônus da prova entre as partes de
determinada lide e a possibilidade da ocorrência da inversão dessa carga probatória. Todas
as dificuldades que o tema impõem não podem ser resolvidas por uma regra simples e de
fácil aceitação doutrinária e jurisprudencial.
No processo trabalhista nitidamente verificamos que há uma desigualdade
entre as partes que compõe a lide trabalhista. De um lado está o empregado, parte
hipossuficiente juridicamente em relação ao seu empregador e que precisa ter uma tutela
diferenciada no processo trabalhista a fim de que se consiga criar uma igualdade entre as
partes na lide trabalhista. Logo, não poderemos distribuir igualitariamente o ônus da
produção de provas entre as partes de um processo trabalhista pois desta forma o processo
não refletiria a isonomia entre as mesmas não refletindo os anseios de verdade e justiça que
toda a sociedade deseja.
O presente estudo busca saber, na processualística trabalhista, os momentos e
as razões em que a inversão do ônus da prova deverá ser utilizado como uma exceção à
regra da carga de produção da prova que se encontra positivada no ordenamento jurídico.

1. TEORIA GERAL DAS PROVAS
1.1. BREVE HISTÓRICO SOBRE O INSTITUTO JURÍDICO DA PROVA
O julgamento de alguém sem que ocorra o momento apropriado para a
produção das provas é algo que desde os tempos mais remotos não tem sentido, entretanto,
o modo como as provas são realizadas mudou muito durante a nossa história.
Etimologicamente prova é um termo que provém do latim probus. E em sua raiz
etimológica o termo tem o significado de verdadeiro, correto, bom, também se vinculando
à idéia de aprovar, aceitar ou ainda rejeitar os argumentos que alguém pode aventar. O
termo probare, também latino, tem o mesmo sentido, de exame, demonstração,
reconhecimento por experiência, verificação.
No direito de língua portuguesa temos que as Ordenações Filipinas já
mencionavam de forma expressa a importância da prova, sendo a mesma entendida como o
instrumento que permitiria ao julgador promover decisões acertadas. Mas, historicamente,
foram muitos os critérios probatórios que auxiliavam os julgamentos. Direito e religião se
ligavam de forma muito direta no início da história jurídica. Os deuses cuidavam de forma
acentuada das coisas mundanas e o julgador tinha uma função muito limitada no aspecto
probatório, limitando-se a revelar a vontade divina. Entre os povos mais primitivos foi
assim que ocorreu, não existindo nesta época qualquer resquício de prova literal e eram
através de verdadeiras disputas que se resolviam as questões jurídicas. Tais disputas eram
ritualísticas e a prevalência era pela emanação do poder divino através da força e coragem
dos litigantes.
Ainda na seara desses antigos parâmetros de produção de provas num processo,
temos que citar as chamadas Ordálias (também conhecidas como Juízos de Deus), que
eram costumes encontrados principalmente na Europa medieval. Nos procedimentos das
Ordálias os deuses cuidariam do inocente e a prova pela qual ele teria que passar não lhe
causaria mal algum, o que provaria que suas alegações eram verdadeiras. As Ordálias
possuem raízes muito mais remotas que a européia, elas são encontradas em diversas
culturas politeístas e sociedades tribais animistas. As Ordálias também são encontradas
como principal meio de prova nas sociedades pré-modernas como forma de habilitar o
julgador a proferir sua decisão final. Resquícios das Ordálias podem ser encontrados ainda
hoje em certos fundamentos jurídicos tais como ocorre com o compromisso.

No Direito Romano as Ordálias não mais são utilizadas. Aparece o sistema
positivado ou legal. Importantes características desse sistema eram o valor dos meios de
prova (que se mostrava rídigo) e o valor relativo do julgador (que se limitava à função de
somar os valores que cada prova tinha). No sistema romano antigo a prova testemunhal
tinha caráter absoluto. A prova escrita somente surgiu num período do direito processual
romano conhecido por período formulário (por fórmulas), compreendido entre os anos 149
a.C. ao século III da nossa Era Cristã. Mesmo assim a prova testemunhal teve papel
predominante para o direito processual romano.
Com a expansão do Império Romano o sistema probatório legal já era
conhecido na Europa antes mesmo das invasões dos Bárbaros. No período das invasões
bárbaras houve um retorno à utilização das Ordálias, só que com regras diferenciadas. Era
raro o uso da prova testemunhal entre os Bárbaros, sendo muito rudimentar o direito. Em
relação à prova literal o direito bárbaro a ignorava completamente.
A liberdade absoluta do julgador, ligada à valorização de seu convencimento
íntimo, substituiu o regime positivo (ou legal) do Direito Romano. Com a Revolução
Francesa se verificou certo declínio da prova legal, passando-se à valorização da oralidade,
publicidade e da apreciação livre das provas. Esses novos valores consolidaram o sistema
da persuasão racional do julgador, também conhecido como princípio da livre convicção
motivada. Assim, o juiz não se prende mais à literalidade legal, entretanto, deve tecer sua
decisão de forma embasada às provas existentes no processo e chegar à uma conclusão
através de uma livre convicção pessoal motivada. É este atualmente o sistema probatório
consagrado no direito brasileiro.
Na processualística moderna há situações que até mesmo justificam a iniciativa
do julgador para obtenção das provas dos autos de um processo. Houve superação de
diversos princípios que pareciam ser incontestáveis. Atualmente o direito processual se
informa por uma natureza de Direito Público, não sendo o processo visto como
materialização da vontade das partes mas como um acontecimento importante para toda a
sociedade.

1.2. O CONCEITO DE PROVA
Diversas são as acepções da palavra prova no âmbito da ciência processual
jurídica. Ao empregá-la, por vezes se quer dizer sobre a sua produção. Outras vezes ela é
utilizada no sentido de seus meios e ainda quanto à forma de convencimento do juiz.
Conceito que resume sobremaneira o sentido de prova é ministrado por Carlos
Henrique Bezerra Leite1:
Pode-se dizer, portanto, que prova, nos domínios do direito
processual, é o meio lícito para demonstrar a veracidade ou não de
determinado fato com a finalidade de convencer o juiz acerca da sua
existência ou inexistência.

Ensinamento sobre o conceito de prova nos é apresentado por Emília Simeão
Albino Sako2:
Os Códigos não trazem um conceito ou definição de prova, mas a
redação dos arts. 5º, inciso LVI, da CF/88, e 332 do CPC autoriza
concluir que provas são todos os meios lícitos e moralmente admitidos,
destinados a demonstrar a verdade dos fatos alegados pelas partes.

Como o legislador deixou para os doutrinadores a definição e conceito do que
seria prova, importante se faz transcrever as palavras de Amauri Mascaro Nascimento 3, que
sintetiza o parecer de eminentes doutrinadores sobre o assunto:
Provar significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou
não de fatos relevantes no processo (Chiovenda). Para Mittermayer, é o
conjunto de motivos produtores da certeza. Para Bonier, é a conformidade
entre nossas ideias e os fatos constitutivos do mundo exterior. Para
Laurent, é a demonstração legal da verdade de um fato. Para Domat,

1

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2008.
p. 554.
2

SAKO, Emília Simeão Albino. A prova no processo do Trabalho – Os meios de prova e ônus da prova
nas relações de emprego e trabalho. 2ª. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 25.
3

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 24ª ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 535.

aquilo que persuade de uma verdade ao espírito. Para Bentham, é um fato
suposto ou verdadeiro que se considera destinado a servir de causa de
credibilidade para a existência ou inexistência de outro fato. Alsina
sustenta que, em sua acepção lógica, provar é demonstrar a verdade de
uma proposição, mas em sua significação corrente expressa uma
operação mental de comparação. Sob esse prisma, a prova judicial é a
confrontação da versão de cada parte, com os meios produzidos para
aboná-la.

Não há conceito estabelecido que abarque todos os aspectos que envolvam o
que seja prova para o mundo jurídico. Diferentes são as circunstâncias a que o termo faz
referência, logo, uma única definição de alguma forma deixaria de contemplar algum
aspecto de assunto tão complexo. Ora o termo é meio, ora resultado, ora finalidade, ora
cognição, ora atividade.

1.3. OS PRINCÍPIOS PROBATÓRIOS

Os princípios probatórios têm a função de orientar a produção das provas no
processo, sua interpretação e aplicação. A importância dos princípios para o direito podem
ser deduzidos das palavras de Emília Simeão Albino Sako4:
Os princípios estão em posição hierárquica superior à das normas,
regulam a atividade da jurisdição, informam e definem uma lógica de
atuação. (…) Os princípios também orientam a observar as regras do
ordenamento jurídico, como o dever de fundamentar as decisões, de
julgar, a buscar o máximo resultado com o mínimo dispêndio de tempo,
de atividade e de custos.

Quando se elencam princípios jurídicos relacionados a determinado instituto,
faz-se uma escolha pois muitas são as listas encontradas na bibliografia jurídica.
Entretanto, alguns princípios são ditos como fundamentais pois os operadores do direito já

4

SAKO, op. cit., p. 33.

sedimentaram esse conhecimento. Em processo trabalhista há os seguintes princípios
norteadores da atividade probatória:

a) Princípio do contraditório e da ampla defesa:
Tal princípio se encontra explícito no artigo 5º da Constituição Federal (CF),
no inciso LV (vide Anexo 1), segundo o qual qualquer das partes deve ter o direito de se
manifestar sobre as provas apresentadas pela outra;
b) Princípio da necessidade das provas:
Segundo este princípio a simples alegação dos fatos não se mostram suficientes
para que o juiz se convença de qual dos lados está com a verdade, assim, fatos não
provados inexistem;
c) Princípio da unidade da prova:
Por tal princípio as provas no processo formam um todo unitário e devem ser
apreciadas conjuntamente;
d) Princípio da proibição da prova obtida ilicitamente:
Segundo este princípio a produção das provas devem ser orientadas pela
lealdade. A licitude da prova encontra-se na CF no artigo 5º, LVI (vide Anexo 1) e dispõe
que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. Importante frisar que
este princípio não é considerado de caráter absoluto por parte da doutrina, neste sentido as
palavras de Carlos Henrique Bezerra Leite5:

Esse princípio tem sido mitigado por outro, o princípio da
proporcionalidade ou razoabilidade, segundo o qual não se deve chegar
ao extremo de negar validade a toda e qualquer prova obtida por meios
ilícitos, como, por exemplo, uma gravação sub-repetícia utilizada por

5

LEITE, op. cit., p. 555.

empregada que deseja fazer prova de que fora vítima de assédio sexual
pelo seu empregador ou superior hierárquico, sem o conhecimento deste.

Emília Simeão Albino Sako6 tem seu parecer sobre o assunto:
Não é admitida em juízo prova obtida ilicitamente, porém, em
alguns casos, tem sido admitida no interesse da sociedade. Não devem ser
aceitos os extremos, nem a negativa peremptória, nem a admissão pura e
simples; aplica-se o princípio da proporcionalidade e a tese intermediária,
e o resultado da interpretação poderá ser restritivo ou ampliativo.

Percebe-se que em determinados casos uma prova obtida de forma viciada
poderá ser apreciada pelo juízo, ressalvada a proporcionalidade quanto a sua valoração;
e) Princípio do livre convencimento ou persuasão racional:
Nosso ordenamento pátrio adota o princípio do livre convencimento. Assim, o
juiz aprecia livremente as provas e sua valoração formando sua convicção.
Nas palavras do eminente professor Carlos Henrique Bezerra Leite7:
O sistema do livre convencimento opõe-se ao sistema da certeza
legal, pois neste o valor das provas já estava preestabelecido em lei, não
tendo o juiz nenhuma liberdade na sua apreciação. O sistema da certeza
legal decorria do receio de arbítrio judicial. Havia então uma hierarquia
das provas, ficando o juiz impedido também de admitir provas que a lei
não especificasse.

Assim, a valoração das provas pelo juiz assume caráter de extrema importância
para a elaboração de sua decisão sobre a lide;
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f) Princípio da Oralidade:
O princípio da oralidade tem importância no processo trabalhista. Segundo sua
orientação é na audiência de instrução e julgamento, preferencialmente, que devem ser
produzidas as provas do processo, ou seja, de forma oral na presença do juiz.

g) Princípio da imediação:
O princípio em tela se apresenta disposto no artigo 848 da CLT, e no artigo
852-D (procedimento sumaríssimo) (vide Anexo 1). Por tal princípio o juiz pode intervir
diretamente nas provas a serem produzidas, competindo a ele a direção da prova;
h) Princípio da aquisição processual
Uma que a prova foi produzida ela é adquirida pelo processo, dele não podendo
mais ser desentranhada. Não é relevante se saber quem foi o responsável pela produção da
mesma;
I) Princípio in dubio pro misero:
Trata-se este princípio do princípio da proteção ao hipossuficiente, o
empregado na relação empregatícia. De acordo com tal princípio o juiz deve interpretar os
elementos probantes no processo de forma mais benéfica para o empregado em caso de
dúvida na valoração das provas produzidas. Não é princípio aceito pela doutrina de forma
pacificada no âmbito da processualística trabalhista.

1.4. OBJETO DA PROVA
O objeto da prova é formado pelos fatos relevantes ao convencimento do juiz
sobre a veracidade do que se alega nos autos do processo. Via de regra, somente os fatos
que são controvertidos devem ser objeto de prova. A parte não tem obrigação de provar o
direito pois o juiz o conhece para a resolução do litígio.
Há exceção à regra exposta. O atual Código de Processo Civil, em seu artigo
337 (vide Anexo 1), dispõe que quando se alegar direito estadual, municipal,

consuetudinário ou estrangeiro será de responsabilidade da parte que o fez a sua prova. No
âmbito da processualística laboral há entendimento doutrinário de que tal regra pode ser
adaptada ao processo do trabalho, no entendimento de Carlos Henrique Bezerra Leite8
temos:
Embora o processo do trabalho não contemple regra semelhante,
entendemos, com abrigo no artigo 769 da CLT (vide Anexo 1), que o juiz
do trabalho também pode determinar que a parte prove o teor e a vigência
dos

Acordos

Coletivos,

Regulamentos

Empresariais,

Sentenças

Normativas ou Direito Comparado que invocarem como fundamento da
ação ou da defesa.

Há fatos que não dependem de provas, são eles: a) os notórios; b) os
incontroversos; c) os que uma parte afirma e a contrária confessa; d) aqueles fatos que em
seu favor há presunção legal de veracidade ou de existência.

1.5. MEIOS DE PROVA
Como meios de provas quer se indicar de que forma será produzida a prova, ou
seja, como provar os fatos alegados. Não há um elenco uniforme e taxativo de quais sejam
os meios de prova no ordenamento jurídico nacional. A análise de alguns meios de prova
mais comumente utilizados na processualística laboral se mostra importante para o
trabalho em tela a fim de verificarmos se algum meio de prova poderia se mostrar mais
apto à utilização da inversão do ônus da prova em sede trabalhista.
1.5.1. O depoimento pessoal e o interrogatório
O depoimento pessoal consiste na declaração pela parte, seja autor ou réu, a
respeito dos fatos que são objeto do litígio. O depoimento se dá perante o juiz e é tomado
por este. São permitidas perguntas da parte contrária sendo que o juiz poderá rejeitá-las
quando as julgue impertinentes (CPC, artigo 130 – vide Anexo 1).
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O depoimento é equiparado ao interrogatório, instituto próprio do processo
penal, assim pode-se falar em “interrogatório recíproco das partes”, de acordo com as
palavras de Amauri Mascaro Nascimento9.
A CLT prevê o interrogatório como meio de prova: “não havendo acordo,
seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de
qualquer Vogal, interrogar os litigantes. Findo o interrogatório, poderá qualquer dos
litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o representante” (artigo 848, § 1º). Em
decorrência da Emenda Constitucional nº 24/99 (vide Anexo 1) não há mais vogais e
presidente hoje é o juiz do trabalho.
A diferença substancial, resumidamente, entre depoimento pessoal e
interrogatório é que aquele é ato das partes que precisam requerê-lo enquanto que o
interrogatório constitui-se num ato iniciado pelo juiz que pode a qualquer momento ser
determinado.

1.5.1.1. Confissão ficta e confissão real
Objetiva-se com o depoimento pessoal a obtenção da confissão. A confissão
pode ser real ou ficta. Será real a confissão quando “ a parte admite a verdade de um fato,
contrário ao seu interesse e favorável ao adversário”, hipótese do artigo 348 do CPC.
Ficta será a confissão quando a parte não comparece para depor (Súmula nº 74
do TST – vide Anexo 1), ou, comparece para depor mas se recusa a fazê-lo, age com
evasivas ou ainda alegue desconhecer os fatos controvertidos (CPC, artigo 343, § 2º; CLT,
artigo 844 – vide Anexo 1).
Nas palavras de Emília Simeão Albino Sako10 temos:
A confissão é a melhor das provas, mas deverá ser analisada em
conjunto com as demais provas do processo, não tendo valor isolado. É a
aplicação do princípio da unidade. O juiz poderá conferir ou não a
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eficácia à confissão, bem como estendê-la a outros fatos, por extensão,
atingindo o confitente, seus herdeiro e sucessores. Em regra, é indivisível,
não podendo ser cindida. Faz prova apenas em favor da parte adversa, e
jamais poderá beneficiar a própria parte que confessou.

1.5.2. Os Indícios e as Presunções
Indício, segundo o Código de Processo Penal em seu artigo 239 é “a
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Já as presunções comuns (e não
as legais, que são estabelecidas em lei) são convicções formadas da ordem normal das
coisas, tendo validade até que se prove o contrário.
Esclarecimentos importantes ocorrem nas palavras, abaixo transcritas, com os
grifos do original, de Marcelo Rodrigues Prata11:
A palavra indício vem do latim: indicium. Significa rastro, sinal,
pegada, circunstância, vestígio, indicação. O indício é apenas um dado
básico, um elemento auxiliar. Por meio de um ou mais fatos conhecidos
e provados, por meio de dedução, chega-se a uma conclusão. O indício
em si mesmo considerado não é prova, posto que possa servir de base à
prova do fato por intermédio de uma operação lógica, id est, a presunção.

De acordo com o artigo 212 do Código Civil: “Salvo o negócio a que se impõe
forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: I – confissão; II – documento;
III – testemunha; IV – presunção; V – perícia” (grifo nosso).
Assim, a presunção é meio de prova consolidado em nosso ordenamento
jurídico de forma explícita, não restando dúvida quanto a seu valor probatório. Aliás, o
Código de Processo Civil dispõe que todos os meios de prova, mesmo que não explícitos,
ressalvando-se que sejam legais e moralmente legítimo, são hábeis para provar a verdade
dos fatos controversos (artigo 332, CPC).
11
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1.5.3. Prova Testemunhal
O consenso quanto à prova testemunhal é de que é o meio menos seguro de
prova. Entretanto, na processualística trabalhista, é o meio que se encontra mais utilizado
para provar os fatos alegados num processo e não raro constitui o único meio de prova
disponível num litígio trabalhista.
Importante frisar que não mais subsiste em nosso sistema processual brasileiro
o antigo brocado latino testis unus testis nullus (testemunho único, testemunho nulo). Este
entendimento vem se solidificando já sendo encontradas diversas decisões fundamentadas
no depoimento de uma única testemunha.
Marca comum em depoimentos testemunhais é a da subjetividade. Ora, um
único fato pode ser objeto de diferentes versões. Assim, deve-se verificar com muita
acuidade o depoimento de uma testemunha para verificação de sua autenticidade.
Podem atuar como testemunha num processo as pessoas que gozam do pleno
exercício de sua capacidade e que, por alguma razão, não estejam impedidas de fazê-lo ou
suspeita por razões diversas, e devem conhecer os fatos controversos da lide.
Entretanto, o § 4º do artigo 405 do CPC dispõe que “Sendo estritamente
necessário, o juiz ouvirá testemunhas impedidas ou suspeitas; mas os seus depoimentos
serão prestados independentemente de compromisso (artigo 415) e o juiz lhes atribuirá o
valor que possam merecer.” (vide Anexo 1 quanto ao artigo 415 do CPC).

1.5.4. Prova documental
Via de regra a prova documental é uma espécie que antecede o início do
processo, o que na doutrina se designa por prova pré-construída.
Nas palavras de André Almeida Garcia12 apreende-se o que seja documento:
Por documento se entendem os objetos materiais que representam
um fato, dando conhecimento a quem o observa, de maneira permanente,
conservando para o futuro a impressão desse fato; é considerado o meio
12
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de prova mais seguro e eficaz, eis que o objeto material em si é a própria
fonte de prova. Enquadra-se na categoria de prova pré-constituída, pois o
documento é formado fora e antes do processo, residindo a atividade
judicial exclusivamente no exame e posterior atribuição de eficácia
persuasiva quando proferido o julgamento.”

Importante frisar que qualquer coisa que possa representar um fato serve como
documento. Assim, poder-se-ia elencar à exaustão os elementos que podem ser designados
como documento: pedra, madeira, papel, película, fita etc.
Há diversas classificações organizadas pelos doutrinadores da prova
documental. Ora os documentos são classificados quanto à sua origem, ora quanto à sua
autoria, ora quanto ao seu modo de formação, conteúdo, forma, finalidade etc. No âmbito
do trabalho em tela não há a necessidade de comentários pormenorizados a respeito de tais
classificações apenas a menção às mesmas.
De acordo com o artigo 830 da CLT (vide Anexo 1), o documento oferecido
para prova só é aceito estando no original ou em certidão autêntica, ou quando conferida a
respectiva pública-forma ou cópia perante o juiz ou tribunal.
A Consolidação nada diz em relação a outros tipos de documentos não escritos:
não diz sobre seu valor nem os proíbe. Entende-se, logo, que são aceitos como prova nos
autos de um processo.
O interesse da prova documental é a verificação da verdade dos fatos
controversos, logo, o rigor em relação à autenticação dos documentos, conforme exigência
do artigo 830 (vide Anexo 1) da CLT já foi relativizado pelo próprio TST. A Orientação
Jurisprudencial nº 36 da SDI-1 esclarece: “O instrumento normativo em cópia não
autenticada possui valor probante, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, eis
que se trata de documento comum às partes”.
Amauri Mascaro do Nascimento13 comenta da seguinte forma:
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Assim, além dos documentos mencionados, também fazem prova
no processo trabalhista recibos, envelopes de pagamento, canhotos de
cheque, cartões de ponto, cartas, telegramas, recortes de publicação de
jornais, carteiras de trabalho, fichas de registro de empregados, guias e
relações etc.

Os doutrinadores convergem para o parecer de que a Consolidação (CLT) não
tem um tratamento ideal em relação à prova documental assim como o faz o CPC e
advogam a aplicação subsidiária deste último Código na seara trabalhista. Neste sentido
são a palavras de Carlos Henrique Bezerra Leite14:
Pensamos que o CPC pode ser aplicado subsidiariamente ao
processo do trabalho no tocante à prova documental, exceto quanto às
regras expressamente previstas nos artigos acima transcritos e, ainda
assim, desde que a migração normativa não implique ferimento aos
princípios e peculiaridades do procedimento nas ações trabalhistas.

Acompanham a petição inicial e a defesa os documentos que estiverem na
posse do autor e do réu, respectivamente (CLT, artigo 787 e CPC, artigo 396) sob pena de
perda da prova, salvo se for provado pela parte que o documento é extremamente relevante
ou ainda quando for objeto de contraposição.
De forma excepcional se admite a juntada de documento em sede recursal,
conforme a Súmula nº 8 do TST. E neste caso a outra parte será intimada para se
pronunciar, de acordo com o princípios da ampla defesa e do contraditório.

1.5.5. Prova pericial
Segundo Artur Oscar de Oliveira Deda15:
Não se pode exigir do juiz todos os conhecimentos necessários a
estabelecer a existência dos fatos articulados na causa. Às vezes, o
14

LEITE, op. cit., p.579.

15

DEDA, Artur Oscar de Oliveira. A prova no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2006.p. 87.

magistrado precisa de uma informação segura sobre regras ou princípios
técnicos estranhos ao âmbito jurídico, para compreender determinado
fato.

O objetivo da perícia é que aos autos cheguem conhecimentos que o juiz não
poderia saber por si só uma vez que só podem ser produzidos por pessoas qualificadas
tecnicamente, cientificamente ou artisticamente.
A atividade da perícia é desenvolvida por pessoas qualificadas em áreas
específicas de conhecimento, são os peritos, cujos pareceres, os laudos periciais, trarão ao
processo razões e argumentos capazes de orientar, sob certos aspectos, o juiz em seu
convencimento. Os laudos periciais podem elucidar questões fundamentais para a justa
decisão do magistrado, só que este não precisa, em sua decisão, ficar vinculado ao parecer
do perito.
As partes podem ser auxiliadas por assistentes técnicos durante as perícias se
os indicar. Tais assistentes acompanham e assessoram o trabalho do perito a fim de que
este possa observar aspectos favoráveis à parte que lhes indicou. Segundo o artigo 420 do
CPC (vide Anexo 1), a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
De acordo com o artigo 429 do CPC (vide Anexo 1), para o desempenho de sua
função o perito e os assistentes poderão se utilizar de todos os meios necessários, ouvindo
testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte
ou em repartições públicas, bem como quaisquer peças.
Há uma perícia simplificada que poderá ser realizada durante audiência
(conforme o artigo 421, § 1º do CPC – vide Anexo 1) e uma perícia por laudo (conforme o
CPC, artigos 826 e 827; CLT artigo 826 – vide Anexo 1), que por sua natureza é mais
complexa e demorada.

1.5.6. Inspeção judicial
Segundo Emília Simeão Albino Sako16:
O juiz que vai julgar a causa pode necessitar de outros
esclarecimentos sobre os fatos controvertidos e, de ofício ou a
requerimento da parte, poderá inspecionar, pessoalmente, lugares, coisas
ou pessoas, a fim de formar o seu convencimento.

A inspeção judicial consiste num exame direto feito exclusivamente pelo juiz
de coisas, lugares ou pessoas. Caso o juiz sinta necessidade poderá se fazer acompanhar
por peritos ou técnicos (artigo 441 do CPC).
As partes do litígio tem direito de acompanhar a inspeção judicial. É aconselhável
que elas acompanhem o magistrado. De acordo com o artigo 442 do CPC, as partes serão
intimadas sobre o dia e hora da inspeção a se realizar. Um ato circunstanciado é lavrado
após realizada a inspeção e passará por toda formalidade necessária para que seja juntado
aos autos do processo, valendo como prova.
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2. O ÔNUS DA PROVA

2.1. . O ÔNUS DA PROVA NA SEARA CIVIL
2.1.1. Conceito de ônus da prova
Primeiramente devemos tecer considerações acerca do que seria propriamente
falando o ônus da prova para só depois analisarmos o referido instituto jurídico, chamado
também pelo termo latino onus probandi. Quando adentramos no intuito da conceituação
do ônus probatório, cercamo-nos de muita polêmica envolvida, pois são muitas as
explicações teóricas que nos são apresentadas sobre qual seria a essência do instituto
jurídico em comento. Importante sublinhar é que todos os autores que se preocuparam com
o tema concluíram que o ônus da prova é um dos institutos mais importantes da
processualística. Em diversos textos vimos qualificadoras tais como basilar, central, vital,
espinha dorsal do processo quando os autores se referiam ao ônus probatório.
Inicialmente vamos meditar sobre as palavras de Vicente Grego Filho17:
O ônus da prova e seus fundamentos decorrem de três princípios
prévios: 1º) o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, segundo o qual
o juiz não pode, como podia o romano, esquivar-se de proferir uma
decisão de mérito a favor ou contra uma parte, porque a matéria é muito
complexa, com um non liquet; 2º) o princípio dispositivo, segundo o qual
às partes cabe a iniciativa da ação e das provas, restando ao juiz apenas
atividade de complementação, a elas incumbindo o encargo de produzir
as provas destinadas a formar a convicção do juiz; 3º) o princípio da
persuasão racional na apreciação da prova, segundo o qual o juiz deve
decidir segundo o alegado e provado nos autos (secundum allegata et
probata partium), e não segundo sua convicção íntima (secundum
propriam conscientiam).

Referendando-nos em tais considerações, temos que perquirir quais são as
regras delineadoras sobre como deve ser distribuído o encargo da produção probatória na
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ritualística processual uma vez que importantes princípios precisam ser observados como
pressupostos do instituto jurídico analisado.
Foi a partir do conhecimento obtido nos textos jurídicos romanos que os
estudiosos elaboraram um sistema de ônus da prova baseado em duas regras traduzidas
pelos seguintes brocardos latinos: afirmanti non neganti incumbiti probatio e a negativa
non sunt probanda. A discussão que se destacava ocorria em relação aos fatos serem
positivos ou negativos. Não se levava em conta qual seria a parte compositora do litígio
encarregada da prova do fato, mas tão só se o mesmo era positivo (fato este que deveria ser
provado) ou negativo (cuja prova era considerada impossível). A influência dos textos
romanos foi tamanha que no Direito Medieval esta também foi esta a concepção dominante
do entendimento sobre o ônus da prova.
Como os estudos do Direito Processual foram se tornando intensos, verificouse que a simplicidade dos argumentos romanos não abarcava todas as sutilezas do instituto
jurídico

do

ônus

da

prova.

Desenvolveram-se

diversos

outros

estudos

que

complementaram tais regras, que passaram a ser consideradas como básicas, chegando a
nossos dias à moderna teoria sobre o ônus da prova, baseada principalmente nos estudos do
processualista italiano Giuseppe Chiovenda.
Importante mencionarmos que ônus da prova não se confunde com obrigação.
Caso a parte não queira, ela poderá deixar de observar a carga da produção da prova e nem
o julgador nem a outra parte poderá exigir o seu cumprimento. Assim, a parte que não se
desincumbiu do ônus que tinha receberá para si os efeitos decorrentes de sua atitude uma
vez que um fato que não se prova pode ser considerado inexistente.
Segundo Ísis de Almeida18, temos que:
No ônus da prova há uma incumbência, um encargo. O conceito
não contém a idéia de pena e, por conseqüência, nada é cominado
juridicamente a quem não prova. O que se pretende com o onus probandi
é definir responsabilidades processuais na demonstração legal de fatos
que precisam vir à luz e cuja veracidade precisa ser evidenciada ou
revelada ao juiz.
18
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No entendimento de Humberto Theodoro Júnior19:
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito
de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados
dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima
antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

O ônus da prova para Carlos Henrique Bezerra Leite20pode ser resumido às
seguintes palavras: “O ônus da prova pode ser assim problematizado: quem deve provar?”
Colhemos como conceito de ônus da prova as palavras de Amauri Mascaro Nascimento21,
que afirma o seguinte:
Assim, ônus da prova é a responsabilidade atribuída à parte para
produzir uma prova e que, uma vez não desempenhada satisfatoriamente,
traz, como conseqüência, o não-reconhecimento, pelo órgão jurisdicional,
da existência do fato que a prova se destina a demonstrar.

Nas palavras de Sérgio Pinto Martins22: Onus probandi é o dever de a parte
provar em juízo suas alegações para o convencimento do juiz. Humberto Theodoro
Júnior23 nos esclarece da seguinte forma:
No processo civil, onde quase sempre predomina o principio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligencia ou interesse da
19
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parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

2.1.2. O ônus da prova no Código de Processo Civil
O Código de Processo Civil (CPC) normatiza o onus probandi da seguinte
forma: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” De acordo com a lei processual brasileira esta é a regra a ser observada
sobre a distribuição do ônus da prova. O fundamento do que reza o código é baseado na
lógica de que ao autor caberá a prova da ocorrência dos fatos que lhe atribuem o direito
pleiteado judicialmente, cabendo ao réu então a carga de provar se há fato que modifique,
impeça, ou mesmo extinga o direito que ora o autor alega.
Temos então que os fatos constitutivos são aqueles que, uma vez provados,
consequentemente demonstrarão a veracidade da ocorrência do direito daquele que os
provou, originarão assim o direito subjetivo que se pretende reconhecido judicialmente.
Então, se o autor provar os fatos constitutivos de seu direito o julgador terá todas as
chances de julgar procedente o direito dependente da prova de tais fatos.
Fatos modificativos, impeditivos ou extintivos cabem ao réu provar e são
aqueles que se existirem modificarão, impedirão ou extinguirão o direito que o autor alega
ter em sede judicial. Caso o réu tenha interesse que seja demonstrado que o fato que o
autor alega não ocorreu da maneira que este relata (por existirem fatos que modificam o
alegado ou, que sendo impeditivo, torna ineficaz a pretensão do autor pro tais fatos), ou
ainda que tal fato sequer ocorreu, trará para si a carga de provar o que argumenta.
Sublinhamos, por importante, que em relação aos fatos extintivos compreendem-se não só
os fatos do direito material, mas também da ação, como a prescrição por exemplo.
É na concepção romana do onus probandi que se inspirou a regra insculpida
em nosso CPC. A regra romana é também conhecida pelos processualistas como regra da
auto-responsabilidade dos litigantes, que precisam provar o que alegam senão sofrerão as
conseqüências do não reconhecimento do que afirmam ser verdade.

A contraprova não se confunde de forma alguma com os fatos modificativos,
impeditivos e extintivos. Quando o réu contesta o fato constitutivo requerendo que o autor
produza a prova em relação ao mesmo ocorre a contraprova. Na verdade a contraprova é
uma prova que se contrapõe à outra, logo, temos que a contraprova refere-se ao próprio
fato constitutivo em si e não somente à prova do mesmo.
A contraprova vai de encontro à veracidade do fato e não à prova que foi
apresentada anteriormente. Cabe ao réu contestar os fatos alegados como verdadeiros pelo
autor e nesse interesse poderá requerer ou mesmo produzir prova ou contraprova, a fim de
que fique demonstrada a inexistência do fato alegado pelo autor.
Hodiernamente verificamos que as regras romanas simplificadoras do onus
probandi não têm mais como se sustentarem. O valor processual de tais sentenças não se
mostra satisfatório a ponto de abarcar toda dimensão do instituto jurídico do ônus da prova
e suas conseqüências processualísticas. O brocardo latino negativa non sunt probanda, que
diz que fatos negativos não precisam ser provados, na processualística moderna não tem
razão de ser, pode ocorrer que mesmo pela lei material a inexistência de um fato seja
colocado em lei como condição necessária e suficiente à constituição de um direito, assim,
caberá a quem quer obter tal direito a prova de que o fato não existe. Prova-se um fato
inexistente quando se prova um fato positivo que lhe é contrário, exemplo clássico que se
poderia aventar é o da prova de não ter contra si títulos de protestos ou ações judiciais e
tais fatos negativos são provados com a respectiva certidão negativa.
Comentando acerca da distribuição do ônus probatório colhemos as palavras de
Arruda Alvim24 que assim se manifesta:
Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras do
ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se
devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes
enseja, por causa da atividade probatória.

Importante se faz perceber que na processualística civil não se fundamenta o
princípio in dubio pro reo, assim, quando uma parte não conseguir de maneira exata provar
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ao julgador o que está alegando como factual numa lide, sofrerá as conseqüências dessa
falta de produção de prova e o julgamento poderá até mesmo lhe ser desfavorável se
depender tanto assim dos fatos que não conseguiu provar.
As palavras de André Almeida Garcia25 são pontuais para visualizarmos a
importância do tema do ônus da prova para a processualística moderna:
O tema do ônus da prova assume grande importância no direito
processual, uma vez que se encontra profundamente relacionado com a
vitória do processo. Onus, em latim, significa carga, fardo, peso, de forma
que o ônus da prova encontra-se ligado à necessidade de provar para
vencer.

2.1.3. Ônus objetivo e subjetivo
Quando consideramos que a parte tem necessidade de provar os fatos que alega
para ter êxito no que almeja ou sofrer as conseqüências de sua inércia estaremos
considerando o ônus da prova sob o aspecto subjetivo. Durante muitos anos este foi o
único aspecto que era observado em relação ao instituto jurídico do ônus da prova.
Outro aspecto observado do ônus da prova é o chamado por alguns
doutrinadores de ônus objetivo. O chamado ônus objetivo se volta para o julgador. Este
deverá levar em conta toda a prova que tenha sido carreada aos autos, não importando
quem foi que a produziu.
Então temos que quando à parte da lide couber o ônus de provar determinados
fatos, teremos então o denominado ônus subjetivo, entretanto, no momento em que as
provas produzidas são apreciadas pelo julgador, não tendo a menor importância de quem as
tenha produzido e aquele tiver a responsabilidade de levá-las em consideração quando
confeccionar seu julgamento estaremos diante do ônus objetivo.
Quando distinguimos o ônus da prova como subjetivo ou objetivo estaremos
também o considerando como regra de conduta ou de julgamento. O ônus subjetivo dirigese a quem se responsabilizará pela produção das provas, pois estará se arriscando a perder
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o litígio se não as produzir (uma regra de conduta). E o ônus objetivo dirige-se ao julgador
uma vez que em sua decisão se valerá do que foi comprovado ou não (uma regra de
julgamento).
Mesmo parte da doutrina se manifestando desta forma, temos que perceber
que a expressão ônus objetivo é imprópria. O julgador não possui ônus de apreciar provas,
não tem responsabilidade em relação ao perfil probatório, seu dever é decidir a lide não
importando quão complexas sejam as provas carreadas aos autos do processo ou incertos
os fatos apresentados. O julgador tem um dever funcional em relação ao seu
pronunciamento.
Para Vicente Greco Filho26deveríamos entender o ônus objetivo como um
princípio, princípio da comunhão da prova, pois as provas que se encontram nos autos
valem para as partes com total independência de quem as tenha produzido.

2.2. O ÔNUS DA PROVA NA SEARA TRABALHISTA
2.2.1. Princípios do direito processual do trabalho
Um princípio na Ciência Jurídica é entendido como uma sentença, idéia,
alicerce que pela sua importância e essencialidade se presta como fundamento basilar das
normas, núcleo espiritual das mesmas e verdadeira intenção e inteligência do sistema
normativo. É o princípio que influenciará a norma e aquele é superior a esta em todos os
aspectos, pois se trata de seu próprio espírito.
O Direito Processual do Trabalho é um ramo autônomo em relação ao Direito
Processual Civil e sendo assim possui seus próprios princípios que lhe dão suporte e
harmonia. Importante se mostra conhecermos e verificarmos alguns de seus princípios
próprios para que possamos procurar se o ônus da prova na seara trabalhista tem
peculiaridades baseadas em tais alicerces principiológicos.
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Entretanto como os diferentes ramos do conhecimento possuem idéias que são
comuns existem princípios comuns a diversas ciências bem como aqueles que lhes são
próprios. Pedagógicas são as palavras de Amauri Mascaro Nascimento27 neste sentido:
Daí a classificação dos princípios em onivalentes, aplicáveis a
todas as ciências, como o princípio da identidade – o ser é, o não-ser não
é; princípios plurivalentes, aplicáveis a algumas ciências, como o
princípio da causalidade, das ciências físicas, e o princípio da
imputabilidade, das ciências sociais; princípios monovalentes, que são os
princípios de uma ciência, como os da ciência jurídica; e os princípios
setoriais, que são os de um ramo da ciência, podendo-se usar, também, a
expressão para designar os princípios próprios de um setor. [grifo nosso]

Assim temos que existem princípios que são gerais do Direito Processual,
valerão tanto para o Direito Processual Civil quanto para o Direito Processual do Trabalho
como para o Direito Processual Penal e assim por diante. Devemos sublinhar que os
princípios gerais do Direito Processual não serão aplicáveis ao Direito Processual do
Trabalho quando incompatíveis com os fins deste.
Existem inúmeras classificações dos princípios do Direito Processual do
Trabalho (alguns já comentados anteriormente), dos que são gerais e comuns ao Direito
Processual Civil (celeridade, oralidade, simplicidade, instrumentalidade, publicidade,
dentre outros), os que são constitucionais e por isso devem ser observados por toda
processualística infraconstitucional (imparcialidade do juiz; igualdade, contraditório e
ampla defesa; motivação das decisões; publicidade; proibição das provas ilícitas; devido
processo legal; acesso à justiça e a uma ordem jurídica justa, e inafastabilidade da
jurisdição, dentre outros), e aqueles que seriam princípios próprios do Direito Processual
do Trabalho (tutelar, informalidade, impulso oficial, oralidade, impulso oficial,
subsidiariedade em relação ao Direito Processual Civil, dentre outros). São tantas e em tal
número as classificações dos princípios desse ramo do saber jurídico que no escopo do
trabalho em tela não convém mencionarmos nem analisarmos todos eles, então vamos nos
preocupar somente com alguns desses princípios, aqueles que se mostram úteis para o
objetivo do estudo em tela.
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2.2.1.1. Princípio protetor (ou da proteção tutelar)
O fundamento deste princípio está ligado às próprias idéias que serviram de
base para o surgimento do Direito do Trabalho, qual seja, o de igualitar juridicamente o
que se encontra desigual na sociedade, as forças daqueles que detém os meios econômicos
em face dos trabalhadores. Este é um dos princípios mais utilizados para fundamentar a
utilização da inversão do ônus da prova na processualística trabalhista pátria.
Nas palavras de Emília Simeão Albino Sako28 temos uma observação
importante acerca do princípio protetor:
O princípio da proteção é um princípio do direito do trabalho e
serve também ao direito processual do trabalho, que é composto por
normas imperativas e de ordem pública. É um princípio que orienta o juiz
na tomada de decisões mais do que as partes. O direito processual do
trabalho é composto por normas protetivas ao trabalhador, porque não
ignora o direito à desigualdade dos litigantes, emergindo a necessidade de
uma tutela especial à parte mais fraca da relação processual, que é o
trabalhador.

São três as vertentes que compõem o princípio da proteção tutelar: a) princípio
do in dubio pro operario (entre interpretações a que se deve escolher é aquela que se
encontra mais favorável ao trabalhador; b)

princípio da norma mais favorável ao

trabalhador (aplica-se a norma que mais beneficiará o trabalhador, independentemente de
sua posição hierárquica, quando ocorrer conflito das mesmas); c) princípio da condição
mais benéfica para o trabalhador (condições mais vantajosas para o trabalhador devem ser
mantidas, como verdadeiro direito adquirido).
Para muitos autores o princípio da proteção ao trabalhador seria na verdade o
único princípio próprio do Direito do Trabalho e do Direito Processual do Trabalho por
correspondência.
No que diz respeito ao ônus da prova, caberá ao julgador observar, em cada
caso que lhe for apresentado, qual seria a norma processual que melhor atenderia o
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princípio da tutela especial do trabalhador, de acordo com o entendimento que sua
condição é a de hipossuficiente.
Muitos julgadores e doutrinadores observam que a aplicação da inversão do
ônus da prova extraída do texto do Código de Defesa do Consumidor (em seu artigo 6º,
inciso VIII – vide Anexo 1), de acordo com o princípio da tutela especial ao trabalhador,
seria compatível com o processo trabalhista, uma vez que se consubstancia numa aplicação
clássica do princípio da proteção ao hipossuficiente.
2.2.1.2. Princípio da subsidiariedade do Direito Processual Civil
Reza a Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 769 que “Nos casos
omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.” O Título
em referência é o Título X da CLT que trata do processo judiciário do trabalho.
Modernamente se entende que não somente quando o texto consolidado for omisso, mas
também quando a norma processual civil for complementar em relação ao direito
processual do trabalho, atendendo a seus princípios próprios, poderá ser utilizado de forma
subsidiária o direito processual civil em sede processualística trabalhista, decorrendo o
princípio em comento.

2.2.1.3. Princípio da aptidão para a prova
O fundamento do princípio da aptidão para a prova é que quem deverá produzir
a prova nos autos é a parte que possui melhores condições de fazê-lo, não importando se
autor ou réu. Tal princípio orienta o julgador a determinar o ônus da prova a quem possui
mais condição de apresentá-la, que na maior parte das vezes é o detentor dos meios de
produção, o contratante, o empregador. Baseado neste princípio pode ocorrer a inversão do
ônus probatório quando for verificado que há impossibilidade de o trabalhador produzir a
prova necessária nos autos do processo e houver melhor condição de o empregador em
fazê-lo. Exemplos seriam em relação à apresentação de documentos em seu poder, à
configuração do assédio sexual e do assédio moral.

2.2.2. O ônus da prova na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
O Direito Processual do Trabalho tem o mesmo raciocínio utilizado no Direito
Processual Civil quando o assunto é o ônus probatório. De tal afirmação vislumbramos a
importância de analisarmos o onus probandi no processo civil, o que fizemos
anteriormente. Certo é que há regramento próprio no texto consolidado trabalhista sobre o
tema. O artigo 818 da CLT assim normatiza: “A prova das alegações incumbe à parte que
as fizer”. Assim, poderíamos pensar em afastarmos completamente a aplicação subsidiária
da norma de processo civil (baseado no artigo 769 do CPC – vide Anexo 1), tendo em vista
que não há omissão do texto consolidado em relação ao ônus da prova, entretanto uma
análise mais atenta nos informa que não há incompatibilidade entre os textos mencionados.
A Jurisprudência trabalhista vem consagrando a aplicação complementar do
artigo 333 do CPC (vide Anexo 1) em sede trabalhista. Neste sentido colhemos os
seguintes trechos:
Assim, ao concluir que, pelo exame dos elementos de prova
constantes nos autos, as reclamadas não se desincumbiram do seu ônus de
provar que a transferência do reclamante, em fevereiro de 1996, ocorreu
em caráter definitivo, o Tribunal Regional decidiu em consonância com o
disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. 29

Ainda em outro julgado assim colhemos: “Aplicada a pena de confissão à
Reclamante, o Regional concluiu pelo indeferimento da oitiva do preposto,
fundamentando-se nos arts. 818 da CLT e 333, I, e 400, I, do CPC.” 30
Entretanto tal questão ainda dá margens a muita controvérsia. Há os que
sustentam a aplicação subsidiária do CPC neste caso e há os que a abominam. Aqueles que
advogam em seu favor entendem que a regra insculpida no texto consolidado é por demais
simplista e incompleta e desta forma não indica de forma satisfatória qual o norteamento
em relação à produção das provas em sede processual trabalhista. O artigo 818 do texto
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consolidado é fortemente criticado, por exemplo, por Sérgio Pinto Martins31 que assim se
manifesta para depois concluir pela aplicação do artigo 333 do CPC (vide Anexo 1) de
forma complementar: “Se interpretássemos essa regra ao pé da letra, chegaríamos a
situações inusitadas.”
Valentin Carrion32 é outro autor que entende ser aplicável a regra contida no
processo civil, neste sentido fundamenta: “A regra de que o ônus pesa sobre quem alega é
incompleta, simplista em excesso.”
Diversos outros doutrinadores também advogam a aplicação do artigo 333 do
CPC em relação ao artigo 818 do texto consolidado. Alguns chegam a afirmar que o texto
da CLT se basearia em entendimentos primitivos e ultrapassados. Também há aqueles que
defendem que o texto da CLT é absolutamente suficiente para resolver a questão do ônus
probatório em sede trabalhista não necessitando de qualquer complementariedade, uma vez
que não há omissão do texto consolidado. Se nos atentarmos para os dois textos,
concluímos que os critérios para o regramento do ônus probatório são os mesmos, em
essência as duas normas querem dizer que o ônus probatório caberá àquele que tem
interesse em ter sua afirmação provada.
No entendimento de Christóvão Piragibe Tostes Malta33:
A opinião de alguns mestres no sentido de que o disposto no CPC 333 é
incompatível com o previsto na CLT 818 não encontra amparo na jurisprudência.
O previsto na CLT 818 é demasiado vago e o CPC 333 permite interpretar-se o
art. 818 por um critério científico e lógico.

A Súmula nº 06 do Tribunal Superior do Trabalho, em seu item VIII dita: “É
do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
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equiparação salarial.” 34 Ora, claramente a orientação é a mesma adotada no regramento da
produção probatória do CPC. O que ocorre é que há menor explicitação do texto
consolidado em relação ao tema em tela.
O texto consolidado é simples, mas a interpretação deve ser extensiva no
sentido de se subtender que ao se afirmar que o ônus da prova caberá a quem alega a
norma prevê que as partes somente alegarão fatos que tenham interesse em vê-los
reconhecidos.
Desta forma, como o texto consolidado quando interpretado extensivamente
também normatiza que ao autor cabe provar os fatos constitutivos em relação ao seu
direito, e ao réu, caberá as provas dos fatos modificativos, impeditivos ou extensivos em
relação ao que o autor alega, todas as considerações feitas em relação ao ônus probatório
no âmbito do processo civil tem validade para a processualística trabalhista.
Como exemplos de fatos constitutivos em sede trabalhista poderíamos citar os
seguintes: a prova da pessoalidade, da subordinação, da remuneração para que haja
configurada a relação empregatícia; o despedimento, observado o contexto em que
ocorreu; a execução de trabalho em feriado. Fato modificativo poderia ser exemplificado
pela alegação de se ter compensado parte da jornada extraordinária quando o autor alegar
que há horas extras devidas pelo réu por todo esse período. Como fato impeditivo
poderíamos exemplificar a ocorrência de falta grave do autor quando este alegar dispensa
imotivada. Fato extintivo, por exemplo, se daria quando o réu, mediante apresentação de
recibos apropriados, sustenta que houve o pagamento integral de horas extras alegadas pelo
autor.
No exemplo tão comum como o de trabalho em jornada extraordinária,
poderíamos distinguir a natureza jurídica dos fatos aventados no artigo 333 do CPC (vide
Anexo 1) numa relação de trabalho, assim teríamos: a) o fato constitutivo é o próprio
trabalho em jornada extraordinária; b) fato impeditivo do direito do autor é a compensação
da jornada; c) fato modificativo é ter sido pago parcialmente o período extraordinário; e d)
o fato extintivo da alegação do autor é a jornada extraordinária ter sido paga integralmente.
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Importante sublinharmos o que Christóvão Piragibe Tostes Malta35 dispõe:
O problema do ônus da prova é de lógica, porquanto não podendo
o juiz saber o que sucede, é necessário que as partes precisem evidenciar
a ocorrência dos fatos que invoquem favorecendo-as. As regras sobre
ônus da prova estabelecem um critério, que procura traduzir justiça e
lógica a propósito de quais são as categorias de eventos que devem ser
comprovadas pelo autor e pelo réu.

Entretanto não podemos nos esquecer que o Direito do Trabalho tem como
característica ser protetivo em relação ao trabalhador. Para tanto são utilizadas diversas
premissas que não encontram eco no direito comum. Atribui-se uma superioridade jurídica
ao trabalhador como forma de compensar sua hipossuficiência, e na seara processual do
trabalho tal tutela é extensiva. Muitas vezes a tutela decorre da própria lei, irradiando o
princípio protetor na norma positivada.
No antigo direito romano o autor sempre tinha o ônus da prova de sua
alegação, esta era uma situação extremada e o moderno direito processual não se coaduna
com tal posição. O princípio protetor do Direito Processual Trabalhista não tem de forma
alguma o condão de atribuir ao empregador a exclusiva responsabilidade pelo perfil
probatório. O princípio da igualdade das partes deve ser observado também e de forma
alguma se pode dispensar o autor das responsabilidades que lhe são próprias. Desta forma,
na processualística trabalhista temos que de acordo com seus efeitos é que interessam as
provas dos fatos. Se o efeito desejado é o constitutivo de um direito caberá ao autor a prova
dos fatos alegados e quando modificativos, impeditivos ou extintivos dos direitos
requeridos, ao réu caberá o ônus probatório, esta é a regra que deve ser observada, o que
não quer dizer que exceções possam acontecer em diferentes circunstâncias na
processualística trabalhista.
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3. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova no processo do trabalho tem sido objeto de
diversos debates. Tal ocorre principalmente por conta da freqüente alusão do instituto nas
decisões dos Tribunais do Trabalho. São muitas, e divergentes muitas vezes, as referências
e aplicações de quais seriam as regras relativas ao tema, o que denota que há uma
imprecisão sobre o conceito e a extensão do instituto jurídico. Entretanto não podemos nos
afastar do objetivo de buscar uma definição e conhecer os possíveis limites que dizem
respeito ao instituto da inversão do ônus da prova.
Seguimos neste capítulo o critério pedagógico que vimos observando até então,
assim, a análise sobre a inversão do ônus da prova será realizada, primeiramente, em sede
de processo civil e posteriormente adentraremos na seara do Direito Processual do
Trabalho. Reiteramos, por importante, que assim como ocorreu em relação ao ônus da
prova, as considerações básicas acerca da inversão do onus probandi na seara processual
civilista também se aplicam em sede processual trabalhista.
Pelas palavras de Rodrigo Xavier Leonardo36 podemos perceber a importância
do estudo da inversão do ônus da prova: “Dentre as diversas inovações presentes no
Processo Civil contemporâneo, a inversão o ônus da prova assume posição de destaque,
vez que traz no seu bojo a superação de diversos dogmas fortemente consolidados na teoria
do processo.”

3.1. PROCESSO CIVIL: QUANDO OCORRE A INVERSÃO
Inversão é um vocábulo oriundo do latim inversione. Tal palavra tem o
significado na língua portuguesa de contraversão, ato ou efeito de inverter(-se). A palavra
inverter tem o significado de tornar contrário do que antes era, passar às avessas, virar algo
em sentido contrário ao seu natural.
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Trazendo tais idéias para o âmbito jurídico poderíamos dizer que quando
alteramos as regras normais da distribuição do ônus da prova (que se encontram no art. 333
do CPC e no art. 818 da CLT – vide Anexo 1) estaremos invertendo o ônus probatório.
Temos que destacar algumas das idéias sobre a inversão do ônus da prova colhidas na
doutrina para abordarmos de maneira mais abrangente o tema de nosso estudo, assim,
temos que para Humberto Theodoro Júnior37:
Não se trata de revogar o sistema do direito positivo, mas de
complementá-lo a luz de princípios inspirados no ideal de um processo
justo, comprometido sobretudo com a verdade real e com os deveres de
boa-fé e lealdade que transformam os litigantes em cooperadores do juiz
no aprimoramento da boa prestação jurisdicional. De qualquer modo, esse
abrandamento do rigor da literalidade do art. 333 depende de condições
particulares do caso concreto que, na evolução do processo, permitam um
juízo de verossimilhança em torno da versão de uma das partes, capaz de
sugerir, de antemão, a possibilidade de o fato ter ocorrido tal como afirma
o litigante, a que toca o ônus da prova, mas que, nas circunstancias,
evidencie menos capacidade a esclarecê-lo por completo.

Nas palavras de Rodrigo Xavier Leonardo38:

A adequada tutela de direitos e a busca pela igualdade material
entre as partes, por esse viés, são os grandes valores homenageados pela
técnica de inversão da carga probatória, que procura imputar um maior
encargo probatório à parte que detém melhores condições de produção
das provas no processo.
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Comentando sobre o verdadeiro significado da inversão do ônus da prova na
dinâmica processual, diz Ernane Fidélis dos Santos39:

Não há aqui, na verdade, nenhum privilégio, mas simples
orientação de regra processual sobre a prova e o convencimento do
julgador que, em face de determinadas circunstancias, orienta-se para o
que lhe parece mais plausível, regra que, todavia, generaliza-se em
qualquer julgamento.

O ônus da prova se encontra invertido quando recai o encargo de demonstrar
um fato alegado no processo sobre a parte contrária à que tradicionalmente se
responsabilizaria pelo mesmo.
As alterações das regras legais para que ocorra a inversão do ônus probatório
podem ser autorizadas ou impostas por lei. As exceções permitidas ou obrigatórias devem
ser legitimadas da mesma forma que se encontram legitimadas as regras normais.
Pelas idéias que recepcionamos dos conceitos em destaque no presente
trabalho, podemos concluir que a aplicação da regra expressa sobre o ônus probatório, em
sentido inverso, contrário do normal, é o que conhecemos como inversão do ônus da prova.
Em termos mais específicos poderíamos dizer que há a ocorrência da inversão do ônus
probatório quando, de forma originária, o réu se desincumbir de realizar a contraprova do
fato constitutivo do autor, ou, ainda, quando o autor se desincumbir da contraprova do fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito postulado.

3.1.1. Diferença entre inversão do ônus da prova e contraprova

Inversão do ônus da prova e contraprova não são palavras nem idéias
sinônimas. A contraprova tem sentido e somente surge efeito depois de realizada a prova
por quem tinha responsabilidade de fazê-lo. Já a inversão do ônus probatório tem como
39
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principal pressuposto que não tenha ocorrido ainda a produção de prova. Assim, ao réu
sempre cabe a contraprova do fato constitutivo do direito do autor, isto significa dizer que
se o autor não provar nada não terá o réu motivo para apresentar contraprova. A regra do
ônus probatório afirma que o réu nenhuma carga terá enquanto o autor não provar suas
alegações, assim, o réu não precisará apresentar contraprova nem provar os fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor se este nada provar.
Quando aplicado o instituto da inversão do ônus da prova ocorre situação
diferente da acima citada. A inversão do ônus da prova determina que ao réu caberá,
originariamente, o ônus da prova, no caso como uma contraprova, do fato constitutivo do
direito do autor independentemente deste ter provado o fato em questão. Desta forma,
quando inverter-se o onus probandi, ao réu caberá a carga de realizar a contraprova do fato
constitutivo do autor, ainda que o autor nada tiver provado, e sofrerá a pena por ausência
ou insuficiência de provas caso fique inerte.
Atribuir à parte contrária da que a lei determina o ônus de provar um fato (no
caso um ônus que para a parte significa uma contraprova), sendo que tal fato não está
provado por quem o caberia fazer, constitui-se no principal elemento caracterizador do
instituto da inversão do ônus probatório.
Importante sublinhar que encarregar-se da produção de contraprova não
significa uma forma de inversão do ônus da prova. Ora, na contraprova há o pressuposto de
que se realizou a prova principal pela parte responsável por tal mister, e por isso caberá a
contraprova, pelo adversário, sobre os mesmos fatos já provados.

3.1.2. Diferença entre as presunções e a inversão do ônus da prova

Muitos atribuem às presunções o efeito de inverter o ônus da prova, o que, em
verdade, é outro equívoco que ocorre. As presunções não têm a função de dispensar a
produção probatória. O que ocorre com as presunções é a dispensa da prova do fato
principal uma vez que um perfil probatório advindo de fatos secundários se mostrou
suficiente, para aquele que se beneficiará da presunção, sendo dispensada a prova em
relação ao fato principal, agora presumido.

O efeito da presunção é o de se considerar como provado um fato objeto de
prova, desta forma poderíamos dizer que através de uma presunção houve cumprimento do
ônus da prova por seu beneficiado. Entretanto, não há que se falar, neste caso, de inversão
do ônus probatório. O que houve foi tão-só o afastamento da aplicação do encargo
probatório uma vez que não houve caso de insuficiência de provas ou de sua ausência.

3.1.3. A inversão do ônus da prova e os fatos negativos

No direito processual moderno se admite a prova de fatos negativos, o que não
era reconhecido pelo antigo Direito Romano, quando os mesmos forem determinados e
específicos. A pretensão dessas ações é declarar a inexistência de uma relação jurídica. Há
doutrinadores que entendem que neste caso haveria uma inversão do ônus probatório, pois
no caso em questão caberá ao réu a prova do fato que constituiria o direito enquanto que
para o autor caberia a carga de provar o impedimento ou a extinção do fato. Entretanto há
corrente doutrinária que entende que neste caso não há qualquer inversão do ônus da prova
uma vez que ao autor caber a prova de inexistência de relação jurídica deduzida em juízo
seria, na verdade, um fato constitutivo de direito por meio de uma negação.
Para alguns autores a questão dependeria de quais seriam as alegações do
autor. Dessa forma, se a pretensão do autor se fundamentar em fato impeditivo ou extintivo
do direito do réu, caberá a ele a prova de tais fatos. Um exemplo seria em relação à
declaração de que determinada dívida não existe por já ter sido paga, neste caso o autor
teria que provar tal fato extintivo. E no caso do autor se limitar a negar um fato constitutivo
do direito do réu, a carga da prova do fato constitutivo caberia ao réu, o que seria outro
exemplo de inversão do ônus da prova, como exemplo citaríamos o da declaração de
inexistência de uma obrigação fundamentando-se em que a mesma jamais existiu,
enquanto o demandado alega a existência de tal obrigação.
Nestes casos, os fundamentos da ocorrência da inversão do ônus da prova são
fortes e relevantes. Entretanto, se analisarmos estas hipóteses veremos que a natureza dos
fatos tem como fundamento a pretensão do caso concreto por si, levando-se em conta as
circunstâncias específicas do momento. Desta forma, temos que o pagamento pode se

apresentar como fato extintivo, como pode ser um fato constitutivo de direito. Como
exemplo desta última afirmação poderíamos citar a prova do pagamento em sede de
embargos à execução. Assim, tendo como prova o correto pagamento de uma obrigação,
uma ação declaratória negativa tem como fundamento um fato constitutivo de direito,
assim, a regra aplicada é a ordinária do onus probandi.
São fatos constitutivos do direito do autor quando o mesmo alega que uma
relação jamais existiu numa ação declaratória negativa. Os elementos que o autor tem a
responsabilidade de provar são fatos constitutivos de seu direito. Os fatos negativos em
questão devem ser determinados, não cabem afirmações vagas e que nada provam, tais
como “isso nunca existiu”. O autor precisa reunir elementos que corroborem com suas
afirmações (mesmo sendo negativas), sendo que tais elementos serão fatos constitutivos de
sua pretensão, logo, a regra do ônus probatório é a ordinária.

3.1.4. Modos de inversão do ônus da prova

Afirma-se doutrinariamente que existem três modos de inversão do onus
probandi, que são: inversões convencionais, legais e judiciais. Tal classificação se baseia
na origem através da qual se autorizou a ocorrência da exceção jurídica em que se constitui
a inversão do ônus probatório.
As inversões legais são aquelas determinadas em lei. Para muitos, no
ordenamento jurídico brasileiro em vigor o único dispositivo que se preocuparia com a
inversão do onus probandi, sendo uma hipótese de inversão legal, se encontra no art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) (vide Anexo 1). Entretanto, se
meditarmos com cuidado sobre as palavras da norma em questão veremos que não se trata
de uma inversão legal. Na verdade, no código consumerista, ocorre uma inversão judicial
que a lei autoriza, senão vejamos: “Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: [...] VIII –
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”.

No trabalho em tela já demonstramos que a presunção legal relativa não é
hipótese de inversão do ônus da prova, como também não se trata de modo de inversão
legal do ônus da prova. A única hipótese de inversão do ônus da prova legal do direito
brasileiro se encontra no inciso II do art. 389 do CPC, que reza: “Incumbe o ônus da prova
quando: (...) II - se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento.”
Assim, caberá ao signatário provar a veracidade da assinatura contestada, esta hipótese
resulta na inversão legal das regras tradicionais do ônus da prova, entretanto limita-se a
uma questão incidental no processo, pouco relevante para o trabalho em tela.
Em relação à inversão do onus probandi pelo modo judicial, vimos que há no
direito processual brasileiro essa possibilidade. É possível a inversão judicial do ônus da
prova quando se aplica o art. 6º, inciso VIII do CDC (vide Anexo 1). Em relação às
inversões judiciais do ônus da prova, faz referência a doutrina às hipóteses das presunções
judiciais. Tais presunções são aquelas criadas nos julgamentos pelos juízes ou quando a lei
autorizar, conforme ocorre com a norma protetiva do direito do consumidor anteriormente
citada. Como já visto, presunções, sejam legais ou mesmo judiciais, não devem ser
confundidas com hipótese ou meio de inversão do ônus probatório.
Certos requisitos são exigidos para a autorização da inversão do ônus da prova,
pelo direito consumerista. É exigida a presença de verossimilhança nas alegações ou que o
consumidor seja hipossuficiente, segundo regras de experiências ou ordinárias. Por conta
de tais requisitos, há entendimentos no sentido de que esta seria um caso de inversão, ope
legis (por força legal), uma vez que o trabalho do magistrado seria tão-só o da verificação
da presença dos requisitos permissivos. Uma vez que não há obrigação do magistrado na
inversão do ônus probatório, pois outros meios podem ser utilizados para facilitar a defesa
do consumidor, trata-se de inversão judicial e não legal. A inversão do ônus probatório no
código consumerista se apresenta como mais um elemento que pode ser utilizado para
facilitar a defesa dos direitos do consumidor.
Temos ainda, referenciado pela doutrina jurídica, as inversões convencionais.
Tais inversões são aquelas que se dão pela vontade convergente das partes em litígio.
Fundam-se na regra insculpida no parágrafo único do art. 333 do CPC (vide Anexo 1). O
dispositivo em comento informa que a inversão pode ser realizada de qualquer forma
idônea, por instrumento público ou particular. Entretanto, devemos lembrar que quando os
direitos envolvidos forem indisponíveis, ou quando a inversão dificultar extremamente os

interesses de uma parte qualquer, a convenção que inverte o ônus probatório não será
possível.
No ordenamento jurídico pátrio, o instituto jurídico da inversão do ônus
probatório ocorre quando aplicado o art. 6º, inciso VIII, do CDC, quando há convenção do
mesmo pelas partes envolvidas num litígio ou no caso do art. 389 do CPC (vide Anexo 1),
caso em que caberá ao signatário a prova da veracidade de assinatura contestada de um
documento. Não há mais nenhuma outra hipótese que seja autorizadora da inversão do
onus probandi.
Temos que, como regra de conduta, o instituto jurídico da inversão do ônus da
prova seria dirigido às partes. Ao ser utilizado, a inversão do onus probandi atribuirá a
quem não possui o ônus de provar que o faça, assim, é fácil vislumbrar a importância deste
instituto jurídico e de se estabelecer o momento oportuno para que ocorra a inversão, a fim
de que sejam observados os princípios que regem a processualística moderna e nenhuma
das partes processuais seja injustiçada.

3.2. PROCESSO TRABALHISTA: A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Em relação à inversão do ônus da prova, os elementos e conceitos analisados
no item sobre a inversão do ônus da prova na processualística civil se aplicam em relação
ao Direito Processual do Trabalho. Única ressalva a ser feita é em relação à inversão do
onus probandi fundamentado na convenção entre as partes, pois não se aplica em sede
trabalhista por serem direitos indisponíveis.
No presente tópico estudaremos as situações específicas do processo trabalhista
em relação à inversão do ônus probatório. O presente estudo se limita aos direitos
trabalhistas de natureza individual uma vez que merecem análise própria e específica as
questões envolvendo direitos coletivos e difusos.
No processo do trabalho, em relação à inversão do ônus da prova, maior
destaque se dá sobre o mesmo em favor do trabalhador. As justificativas das inversões em
relação ao trabalhador se dariam por conta das presunções. Entretanto, como já

demonstrado, as presunções não são hipóteses de inversão da regra do ônus probatório.
Também não há inversão do ônus da prova na seara trabalhista estabelecido positivamente
por norma legal.
Em sede de Direito Processual do Trabalho não há que se falar em norma que
autorize ou determine a inversão do ônus probatório. Sabemos que, mesmo a par disso, os
fundamentos para justificar a utilização da inversão do onus probandi são baseados em
presunções, máximas de experiência e até mesmo no direito consumerista.
As palavras de Emília Simeão Albino Sako40 indicam com precisão como a
doutrina e jurisprudência trabalhista têm entendido a inversão do ônus da prova:
A inversão do ônus da prova constitui uma exceção à regra
geral trazida pelo CPC, que de forma expressa distribui o ônus da
prova (art. 333), e pela CLT (art. 818), e poderá haver a inversão
sempre que presentes os requisitos previstos no art. 6º do CDC. A
regra do CDC que permite a inversão do ônus da prova é
compatível com o processo do trabalho, onde a condição de
hipossuficiente

do

trabalhador,

em

sentido

econômico,

é

presumida, pois necessita do emprego e do ganho que ele
proporciona para sua sobrevivência e de sua família. Além disso, é
hipossuficiente em sentido técnico, pois desconhece o sistema de
organização e gestão empresaria. Em razão do estado de carência
em sentido econômico e técnico, e do seu visível estado de
necessidade, o trabalhador tem mais dificuldade para produzir a
prova das condições do contrato em juízo.

As palavras de Amauri Mascaro Nascimento41 também corroboram com as
idéias acima sobre o entendimento da inversão do ônus da prova na seara trabalhista:
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Nem sempre a igual distribuição do ônus da prova atende às
necessidades do processo trabalhista, porque sobrecarrega o
empregado, que não tem as mesmas condições e facilidades do
empregador. Outras vezes, acarreta cômoda posição para o
empregador. Basta negar todos os fatos e o empregado tem de
prová-los, o que não é fácil. É o que ocorre especialmente com as
alegações de despedimento, impugnadas pelo empregador. Em
decorrência dessas circunstâncias, há uma tendência para a
redistribuição do ônus da prova no processo trabalhista, com
maiores responsabilidades para o empregador.

Vimos que as presunções de forma alguma alteram a regra normal de
distribuição do encargo probatório. O ônus de provar o fato constitutivo continuará sendo
do autor, ainda que em tais situações as questões possam até ser resolvidas pela
comprovação de fato ou fatos secundários, deduzindo-se um principal, sendo a decorrência
lógica a idéia de que o autor acabou por se desincumbir do seu onus probandi. Entretanto,
em nenhum momento tal situação tem o condão de atribuir um ônus da prova diferenciado
à parte. O demandado permanecerá com o ônus da contraprova e a carga de provar fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito pleiteado pelo autor.
Mesmo atraindo para si a pena de infringir o sistema processual, caso se
interprete contrariamente as regras preestabelecidas taxativamente no ordenamento jurídico
sobre o onus probandi, a prática da utilização das presunções nesse sentido tem ocorrido
com certa freqüência. Julgadores, excessivamente motivados pela tutela especial que deve
ser dispensada ao trabalhador, têm interpretado as regras do ônus probatório de forma
arbitrária, ensejando muitas vezes a alegação de ocorrência de cerceio de defesa.
Outro argumento informado para utilização da inversão do ônus da prova é o
de se aplicar subsidiariamente o CDC em sede de Direito Processual do Trabalho. Tal
argumento não encontra respaldo uma vez que as normas consumeristas são de aplicação
específica em torno de uma determinada relação, qual seja, a de consumo, que de forma
alguma se confunde com as relações trabalhistas. Certo há que podem existir semelhanças

entre as relações de trabalho e consumo, mas isso pode ser verificado em qualquer tipo de
relação. Importante é sublinhar que as diferenças são grandes entre tais relações, o que
garante autonomia a ambos os direitos. E mais, não há omissão da CLT uma vez que a
consolidação dispõe sobre a regra do ônus da prova em seu art. 818.
Não há a autorização pelo legislador da inversão do ônus da prova em sede
processual trabalhista, porém tal fato não significa que o instituto não pode ser aplicado no
Processo do Trabalho. Se houvesse tal determinação legal saberíamos que, em certos
casos, a inversão do ônus probatório ocorreria através da modalidade legal. Se tal ocorresse
seria de grande valia uma vez que reduziria o possível arbítrio dos julgadores quando os
mesmos determinam a inversão do ônus probatório.
3.2.1. Jurisprudência trabalhista sobre a inversão do ônus probatório
Tecemos aspectos quanto à delimitação do conceito do instituto jurídico da
inversão do ônus probatório no Direito Processual do Trabalho. Vamos então analisar
como a prática dos Tribunais do Trabalho pátrios tem se posicionado a respeito do instituto
em questão. Entretanto devemos nos antecipar a algumas conclusões uma vez que já
apresentamos no presente trabalho algumas hipóteses entendidas como de inversão do onus
probandi que, em verdade, não representariam tal instituto jurídico, conforme já
discorremos.
A Súmula nº 338 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é uma das mais
debatidas em relação à matéria processual em comento (vide Anexo 1). Ela orienta quanto
à inversão do ônus da prova no caso de cartões de ponto “britânicos”. Retratam o art. 74, §
2º do texto consolidado os itens I e II da Súmula em referência. O ônus que há é quanto à
documentação referente aos registros. Presume-se neste caso a veracidade dos fatos
alegados frente à apresentação dos cartões de ponto. Mas não se falou ainda sobre a
inversão do ônus da prova.
É o item III da Súmula 338 que prevê a hipótese da inversão do ônus
probatório (vide Anexo 1). Tal inversão não é prevista em lei, assim, não é autorizada a
determinação de inversão ônus da prova nesse caso. A jornada é um fato constitutivo do
direito do autor. Assim se posiciona o presente estudo. A presunção neste caso é relativa
quanto aos documentos apresentados e outros aspectos do perfil probatório devem ser

levados em consideração e nem sempre ocorrerá o reconhecimento da utilização do ônus
da prova.
Outra Súmula do TST que trata da questão do ônus probatório é a de nº 212
(vide Anexo 1). Entretanto não podemos falar que ocorre a inversão do ônus da prova uma
vez que se trata de presunção. E mais, é relativa a afirmação de que é ônus do empregador
provar que houve o término do contrato de trabalho, pois tal afirmativa depende da análise
de cada caso concretamente. A responsabilidade do empregador se limita aos fatos de
natureza modificativa, impeditiva ou extintiva do direito do autor. Destaca-se, quanto à
Súmula de nº 212 (vide Anexo 1), em relação ao contrato de trabalho, que seu texto
constitui ao empregador somente o ônus da prova do término do mesmo. Mas têm ocorrido
muitas distorções na utilização de tal Súmula e por vezes o ônus de provar a relação
trabalhista existente, quando se admite a prestação de serviço, mas se nega o vínculo
empregatício, tem sido apontado para o empregador.
Tem-se afirmada a ocorrência de inversão do ônus da prova nos casos de que
tratam as Orientações Jurisprudenciais de nº 215 e 301 da Subseção de Dissídios
Individuais I SDBI-I do TST (vide Anexo 1). Entretanto, se meditarmos atentamente
veremos que é nítida a aplicação da regra ordinária e não se trata de uma inversão do ônus
probatório (conforme a CLT, art. 818 e o CPC, art. 333 – vide Anexo 1).
Na jurisprudência temos diversos Acórdãos que tratam da inversão do ônus
probatório e trazermos trechos selecionados de alguns para que se possa entender quais os
fundamentos que têm norteados os julgados que autorizam sua utilização. O intuito de
trazer ao presente trabalho os textos selecionados é também o de se ter uma noção de como
a Corte Máxima da Justiça do Trabalho Brasileira vem firmando seu entendimento sobre a
inversão do ônus da prova.
Em relação à utilização da inversão do ônus da prova tendo em vista a
hipossuficiência do empregado temos diversos Acórdãos, citamos alguns:

Na hipótese dos autos, presume-se a culpa in vigilando do ente
público, por descumprimento das normas de fiscalização do contrato de
prestação de serviços celebrado previstas na Lei nº 8.666/93, ante a

ausência de comprovação de sua efetiva realização, aplicando-se, ao caso,
a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência do empregado
no tocante à capacidade de produzir tal prova. Presente a culpa do ente
público, correta a condenação em sua responsabilidade subsidiária, nos
termos da Súmula nº 331, IV e V.42

Deve-se ter em mente que o empregado é parte hipossuficiente,
desprovida de condições de realizar determinadas provas. E nesse
sentido, tem-se o princípio processual da proteção, consagrado por
diversos doutrinadores. Ainda, o reclamante teria de provar a -ausênciade fiscalização, ou seja, fato negativo, praticamente impossível de
comprovação (...). Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro já
sinalizou no sentido de se aplicar a inversão do ônus da prova, nos casos
de hipossuficiência, consoante o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 (-São
direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências-), que embora trate sobre relações de natureza civil, já
demonstra a intenção do legislador quanto à proteção dos hipossuficientes
(...). Firmadas as proposições acima delineadas, conclui-se que há
responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando verificada
sua omissão culposa em função de descumprimento de normas de
observância obrigatória, sendo seu o ônus da prova de demonstrar o
cumprimento da Lei.43
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Na hipótese dos autos, presume-se a culpa in vigilando do
ente público, por descumprimento das normas de fiscalização do
contrato de prestação de serviços celebrado previstas na Lei nº
8.666/93, ante a ausência de comprovação de sua efetiva
realização, aplicando-se, ao caso, a inversão do ônus da prova, em
face da hipossuficiência do empregado no tocante à capacidade de
produzir tal prova. ”44

Texto idêntico a este último se encontra também em diversos outros julgados, o
que só vem confirmar o posicionamento do TST sobre a possibilidade de aplicação da
inversão do ônus da prova em sede trabalhista. O princípio da aptidão da prova é
fundamento de outros julgados que invertem o ônus da prova:

Todavia, ressalvado o meu posicionamento, por disciplina
judiciária e economia processual, adoto o entendimento da Turma que,
em sua maioria, decidiu pela impossibilidade de se exigir do empregado a
comprovação de que houve culpa do Ente Público. Nessa hipótese,
aplica-se o princípio da aptidão da prova, sendo perfeitamente cabível a
presunção de culpa nessas circunstâncias, inclusive, com inversão do
ônus da prova.45

No entanto, em que pese a razoabilidade da tese de contrariedade à
Súmula nº 331 desta Corte, porque não delineado, no presente caso, o
quadro fático acerca da efetiva existência, ou não, de culpa do ente
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público tomador dos serviços, pela ausência de fiscalização das
obrigações da prestadora de serviço, ressalvado o meu posicionamento,
por disciplina judiciária e economia processual, adoto o entendimento da
Turma que, em sua maioria, decidiu pela impossibilidade de se exigir do
empregado a comprovação de que houve culpa do Ente Público. Nessa
hipótese, aplica-se o princípio da aptidão da prova, sendo perfeitamente
cabível a presunção de culpa nessas circunstâncias, inclusive com
inversão do ônus da prova. Recurso de revista não conhecido. ”46

Há julgados invertendo o ônus da prova tendo como fundamento o princípio
protetivo. Entre outros, colhemos os seguintes:
A estrutura normativa do Direito do Trabalho parte do pressuposto
da diferenciação social, econômica e política entre os partícipes da
relação de emprego, empregados e empregadores, o que faz emergir
direito protetivo, orientado por normas e princípios que trazem o escopo
de reequilibrar, juridicamente, a relação desigual verificada no campo
fático. Esta constatação medra já nos esboços do que viria a ser o Direito
do Trabalho e deu gestação aos princípios que orientam o ramo jurídico.
O soerguer de desigualdade favorável ao trabalhador compõe a essência
do princípio protetivo, vetor inspirador de todo o seu complexo de regras,
princípios e institutos. (...) HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. Não
houve impugnação específica ao fundamento assentado pelo TRT, de
que, no caso concreto, excepcionalmente, houve a inversão do ônus da
prova. Desse modo, aplica-se a Súmula nº 422 do TST. Agravo de
instrumento

a

que

se

nega

provimento'

(TST-AIRR-113540-

83.2007.5.15.0019, Ac. 5ª Turma, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, in
DEJT 14.5.2010).47
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Há julgados que invertem do ônus da prova pelo entendimento de que quem
deve produzir a prova é quem está mais apto a fazê-lo, inspiração que advém da teoria
dinâmica do ônus probatório. Colhemos o trecho de um julgado em relação à apresentação
de cartões de ponto que não foi realizado pela reclamada, temos:

Destarte, havendo controvérsia acerca da existência do trabalho
extraordinário, e não sendo apresentados os cartões de ponto, ocorre a
inversão do ônus da prova. Assim, pacificado o entendimento acerca da
matéria, não há falar em dissenso pretoriano, a teor do art. 896, § 4º, da
CLT e da Súmula 333 do TST. Aplicação do entendimento pacífico desta
Corte afasta de pronto a aferição das violações a dispositivos de lei
apontadas, exatamente porque aquele reflete a interpretação dos
dispositivos que regem a matéria em questão; já se encontrando, portanto,
superado o debate a respeito.48

Outros julgados citam outros princípios da processualística trabalhista para
fundamentar a inversão do ônus da prova tais como o princípio da busca da verdade real e
o princípio do senso de justiça, destacamos abaixo:

Em reforço ao sobredito, Raimundo Simão de Melo refere aos
desdobramentos da responsabilidade aplicável à hipótese de acidente de
trabalho, afirmando a sua natureza contratual, prevista no artigo 389 do
Código Civil e decorrente da relação jurídica que une o autor do dano e a
vítima do prejuízo, qual seja, o contrato de trabalho. Segundo o insigne
autor, nesse caso, o empregador deverá, para se isentar da condenação,
comprovar que cumpriu fielmente as obrigações contratuais no que diz
respeito às normas de segurança do trabalho - o que, repisa-se, não
ocorreu -, já que na responsabilidade contratual, aplicada ao caso, a culpa
é presumida porque há um dever positivo de adimplemento do objeto do
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contrato. Portanto, sendo a responsabilidade contratual, o credor está
obrigado apenas a demonstrar que a prestação foi descumprida,
invertendo-se o ônus da prova para o réu que, para não ser condenado na
obrigação, terá que provar a ocorrência de alguma das cláusulas
excludentes admitidas na Lei, como a culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou a força maior, nada disso demonstrado nos presentes autos.
Ainda, segundo o autor, a inversão do ônus da prova encontra guarida na
busca da verdade real e no senso de justiça, já que o empregador detém
mais facilmente os elementos de prova. Este entendimento foi consagrado
pelo Enunciado nº 41 pela I Jornada de Direito Material e Processual do
Trabalho, promovida pelo TST e Anamatra em novembro de 2007.49

Há julgados que se fundamentam em indícios constatados no processo,
verossimilhança das alegações das partes, máximas de experiência do magistrado e mesmo
por diretrizes do Direito internacional do trabalho, como o seguinte:

Como se sabe, os atos anti-sindicais podem se manifestar através
de diversos meios e em quaisquer momentos da relação de emprego.
Sabe-se, também, que há uma enorme dificuldade em se provar tais atos
na fase pré-contratual e no decorrer do contrato, razão pela qual a OIT
vem sugerindo a inversão do ônus da prova. Desta forma, se houver
indícios de discriminação ou da prática de quaisquer atos anti-sindicais,
cabe ao empregador demonstrar que tais indícios são infundados. Caso
contrário, seria praticamente inviável a efetiva defesa da liberdade
sindical. Neste ponto, e considerando-se que o direito à liberdade sindical
é um direito fundamental do trabalhador, cumpre trazer à baila o
Enunciado n° 2, III, aprovado na 1a Jornada de Direito Material e
Processual na Justiça do Trabalho, 'in verbis': 'LESÃO A DIREITOS
49
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FUNDAMENTAIS. ÔNUS DA PROVA. Quando há alegação de que ato
ou prática empresarial disfarça uma conduta lesiva a direitos
fundamentais ou a princípios constitucionais, incumbe ao empregador o
ônus de provar que agiu sob motivação lícita'. Desta forma, a teor da
regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, é preciso que se leve em
consideração aspectos como: a verossimilhança das alegações; os indícios
constatados; a instrumentalidade do processo; a aptidão do ônus da prova;
as máximas de experiência do magistrado e a ponderação harmônica dos
direitos fundamentais em colisão. Ainda no âmbito internacional merece
ser citada a Convenção 135, ratificada pelo Brasil, que assegura a
proteção de representantes de trabalhadores contra os abusos do
empregador, hipótese, aliás, também prevista no ordenamento jurídico
interno (art. 8o da CR/88 e art. 543 da CLT). Portanto, os simples
indícios já, por si só, autorizariam a inversão do ônus da prova. De toda
sorte, ainda que assim não o fosse, pela analise minuciosa dos autos,
verifica-se que a reclamada cometeu uma série de atos anti-sindicais,
doravante expostos.50

DANO MORAL. DOENÇA DO TRABALHO. ACIDENTE DE
TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. CULPA
PRESUMIDA.

Consignado

no

acórdão

recorrido

cabalmente

comprovados, pelo laudo técnico, o dano e o nexo causal entre a doença
ocupacional da empregada e as atividades por ela desenvolvidas por mais
de dezesseis anos, bem como presumida a culpa do Banco, com a
conseqüente inversão do encargo probatório, o deferimento de
indenização por dano moral pelas instâncias de origem - uma vez não
demonstrada a adoção de medidas de segurança e prevenção de doenças
ocupacionais, a evidenciar a negligência patronal quanto ao dever de
zelar pela higidez física e mental da trabalhadora -, não viola o artigo 7º,
XXVIII, da Carta Política. (...) Portanto, entendo cabível a inversão do
ônus da prova, para presumir a culpa do empregador, porquanto não
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provou que houvesse observado as cautelas necessárias para impedir o
evento danoso. Embora na repartição tradicional do ônus da prova caiba
ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, desenvolve-se entre
os doutrinadores a teoria da culpa presumida, a qual, no campo da
responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho, se situa entre a
responsabilidade subjetiva e a teoria do risco. A presunção de culpa gera
a inversão do ônus da prova, de sorte que, ao invés do autor da demanda
precisar provar a culpa do empregador, este é que tem que comprovar a
ausência de culpa, o que não ocorreu in casu, como supra analisado. 51

3.2.2. Teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório

Não podemos deixar de fazer comentário sobre a moderna teoria da
distribuição dinâmica do ônus probatório, uma vez que a mesma representa um
rompimento notável em relação às rígidas e estáticas regras de distribuição do ônus da
prova que vimos até aqui. Com a citada teoria a distribuição do ônus da prova se torna uma
etapa do processo mais dinâmica e flexível, sendo adaptável a cada caso especificamente.

As raízes da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova se encontram na
Argentina, tendo como principal teórico o argentino Jorge W. Peyrano. Neste país a mesma
é conhecida como teoria das cargas processuais dinâmicas e é muito difundida e aceita no
âmbito jurídico, assim como em outros países tais como Uruguai e Espanha,
principalmente na seara da responsabilidade profissional.
Segundo os fundamentos da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova,
a posição que a parte ocupa no litígio processual não tem relevância, assim como não
importa a natureza do fato, se constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo, importa é
que o julgador, em cada caso concretamente, considere qual é a parte que possui melhores
51
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condições de se responsabilizar pelo ônus da prova. O julgador então deverá impor o
encargo de provar à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, levando em
conta fatores tais como despesas, inconvenientes, demora, dentre outros. Tal distribuição
independe de qual parte tenha alegado o fato. O sistema de produção de provas deixa de
ser estático para se tornar dinâmico.
O julgador, notando que sobre a parte mais desprovida recaiu o encargo da
produção de uma prova, percebendo que a mesma não tem condições de suportar tal carga,
muda as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova em benefício da parte que se
mostrou hipossuficiente naquele momento.
Nota-se claramente que na utilização da teoria em comento ao juiz é dada uma
discricionariedade muito grande para avaliar como vai se proceder à distribuição das regras
do ônus da prova, e espera-se a colaboração das partes na produção das mesmas, levandose em conta os princípios da boa-fé, solidariedade e cooperação com os órgãos
jurisdicionais.
Importante sublinhar que a atuação do julgador deverá ser limitada pelos
princípios processuais. A discricionariedade do julgador de modo algum pode ser absoluta.
Princípios importantes e basilares tais como o do devido processo legal, legalidade,
isonomia das partes, cooperação, adequação, efetividade, contraditório e ampla defesa,
dentre outros, deverão ser observados quando o juiz decidir modificar a regra ordinária de
distribuição do ônus probatório. O julgador age dessa forma a fim de ajustar ao caso
concreto a carga probatória, procurando reduzir as desigualdades entre as partes, com isso
tentando evitar o não reconhecimento de um direito que a parte tem por não ter melhores
condições de prová-lo.
Humberto Theodoro Júnior52 critica a regra do ônus da prova do sistema
brasileiro: “O sistema de partilha do ônus da prova previsto no art. 333 é estático e rígido.”
Para logo depois comentar sobre a distribuição dinâmica do onus probandi53:
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Fala-se em distribuição dinâmica do ônus probatório, por meio da
qual seria, no caso concreto, conforme a evolução do processo, atribuído
pelo juiz o encargo de prova à parte que detivesse conhecimentos
técnicos ou informações específicas sobre os fatos discutidos na causa,
ou, simplesmente, tivesse maior facilidade na sua demonstração. Com
isso, a parte encarregada de esclarecer os fatos controvertidos poderia não
ser aquela que, de regra, teria de fazê-lo.

Christóvão Piragibe Tostes Malta54 também tece considerações importantes
sobre a distribuição dinâmica do ônus probatório:
Em alguns tribunais franceses, como tentativa de fazer melhor
justiça, tem prevalecido o entendimento de que o ônus da prova deve
recair na parte que presumivelmente está mais apta a produzir evidência
relevante para a solução do conflito de interesses.

E continua seus comentários expressando seu entendimento sobre a inversão do
ônus da prova e alguns de seus requisitos para utilização55:
Partindo-se da premissa de que o juiz pode ordenar a inversão do
ônus da prova o que será uma faculdade sua, deve comunicar sua
determinação aos litigantes assim não sofrendo eles efeitos de uma
surpresa indesejável.

No âmbito do Direito Processual do Trabalho pátrio vem sendo aplicado algo
muito próximo da Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova. A doutrina moderna
da processualística trabalhista tem apontado o dever de observância do princípio da aptidão
para a prova, e de acordo com tal princípio, quem estiver apto para provar um fato deverá
fazê-lo, independentemente de em qual lado da lide se encontra.
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CONCLUSÃO

Parece lógico e racional que se reconheça que quando uma parte pretende um
benefício através da aplicação de uma norma jurídica deve também lhe caber a carga de
produzir as provas que levem o julgador a reconhecer seu direito. Assim nosso legislador
se posicionou quando elaborou o artigo 333 do Código de Processo Civil e também o
artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho (vide Anexo 1). Por tais regras, o ônus da
prova é distribuído entre o autor e o réu e seu fundamento repousa na lógica de que os fatos
que constituem um direito devem ser de responsabilidade do autor provar, cabendo ao réu
a produção da prova dos fatos que modifiquem, impeçam ou determinam a extinção do
direito pleiteado pelo autor.
Entretanto, a regra ordinária insculpida nas normas positivadas e comentadas
acima, não se mostrou suficientemente eficaz para que o processo trabalhista apresente um
desfecho baseado nos princípios da razoabilidade e da justiça. A lógica formal e rígida
desse preceito ordinário sobre o ônus da prova é muitas das vezes a verdadeira culpada do
não reconhecimento de direitos autênticos de uma parte que busca sua satisfação no
Judiciário.
O ônus da prova tem uma finalidade que é a de esclarecer o julgador. Por tal
aspecto pode-se dizer que se dirige ao julgador da lide como um verdadeiro indicativo de
como deverá julgar o processo definindo o mérito da causa. Como vai retirar do julgador
uma dúvida que possui, quem tem a responsabilidade de produzir os meios para tanto é
quem tem interesse em ver seu direito reconhecido. O autor suportará as dúvidas quanto
aos fatos constitutivos enquanto que o réu se encarregará dos fatos modificativos,
impeditivos e extintivos do direito pleiteado por aquele, essa é a regra ordinária. Entretanto
isso não quer dizer que o convencimento do julgador não se realizará se a parte não
cumprir seu ônus de provar.
Outro aspecto da regra do ônus probatório é que a mesma se dirige também às
partes. As regras do ônus da prova dão ciência às partes de quem é que se responsabilizará
pela produção de provas dos fatos de acordo com a natureza dos mesmos. Então as partes
sabem previamente a quem incumbe a responsabilidade pela prova de tal fato, só que ela
não é obrigada a fornecer os meios que provam os fatos sob sua responsabilidade, uma vez

que ônus não é obrigação, mas deverá entender que cumprindo sua responsabilidade
probatória terá mais chances de um julgamento favorável para si.
O objetivo das partes em seguir as regras ordinárias do ônus da prova é o de se
cercar de maiores chances de convencer o julgador de que está com a razão no processo e
de que o mesmo deve ser julgado de acordo com suas alegações, assim, não se pode dizer
que há uma ligação direta entre cumprir o ônus probatório e obter um resultado que lhe
seja favorável, sempre haverá uma margem de risco também para quem se encarregou da
produção probatória.
Só que, ao meditarmos um pouco mais sobre qual o sentido do processo,
veremos que esta regra é bastante simplificadora e ocasionará injustiças se for seguida de
forma rígida. Deve-se ser superada a frieza literal, pois o que ocorre é que muitas vezes
não é a parte que pretende ver seu direito reconhecido que possui maiores aptidões para
produzir a prova que lhe beneficiará. Diversos são os motivos que podem levar uma parte a
se encontrar em tal situação. Os motivos podem ser técnicos, circunstanciais ou mesmo
econômicos, dentre outros, sendo que muitas vezes a outra parte tem condições de suprir a
produção de tais provas, mas não se pode esperar que a parte aja contra si, devemos então
esperar que sua manifestação seja em prol de uma lide justa e solidária.
Uma vez que o processo é visto como um meio hábil de solucionar
controvérsias, voltando-se para resultados efetivos de realização de justiça para toda a
sociedade, a processualística trabalhista não pode se posicionar de forma neutra ou
indiferente diante da realidade objetiva. Assim o processo trabalhista deve se cimentar nos
pilares de seus princípios norteadores e disponibilizar os meios que garantam uma
adequada tutela jurisdicional de acordo com as necessidades de cada caso concretamente,
evitando que a sociedade veja o processo trabalhista como fonte de grandes decepções.
O presente trabalho iniciou sua trajetória através de considerações breves sobre
aspectos da Teoria Geral das Provas, assim, foram trazidas ao presente estudo certas
questões relativas à prova em direito, desde seus aspectos históricos até o enfrentamento de
certos aspectos técnicos tais como seu conceito, objeto, meios de provas, dentre outros.
Os aspectos da Teoria Geral das Provas foram estudados com dois principais
intuitos. O primeiro objetivo foi o de termos uma base sólida para o estudo do tema da
inversão do ônus da prova na processualística trabalhista, assim se mostrou necessário o

conhecimento de certa tecnicidade em relação ao tema mais abrangente que é o da prova
em direito. Nosso segundo objetivo foi o de conhecermos melhor os meios de prova mais
utilizados procurando vislumbrar se há algum deles que seriam mais aptos à utilização da
inversão do ônus da prova que outros, e nesse aspecto nada se revelou quanto a qualquer
peculiaridade que autorizasse uma afirmativa neste sentido.
Depois dessa análise inicial, passou-se ao estudo do ônus da prova e suas
principais características tanto na processualística civil quanto na trabalhista, citando e
analisando os elementos inseridos no Código de Processo Civil (CPC) e na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) a respeito do ônus probatório, procurando as peculiaridades e
coincidências entre ambos. Quando da análise do ônus probatório em sede trabalhista,
também foram estudados alguns princípios do Direito Processual do Trabalho com o
intuito de se entender as peculiaridades do pensamento próprio deste ramo jurídico.
Percebeu-se então que no âmbito da processualística trabalhista brasileira o CPC atuaria
como norma complementar à CLT, suprindo ausências do texto trabalhista ou alargando
entendimentos.
Fixadas as premissas mencionadas, passou-se às considerações sobre a
inversão do ônus da prova tanto na processualística civil quanto na trabalhista procurando
esclarecer se há comunicações ou divergências no comparativo do tema em cada sede
processual. Uma breve consideração foi feita à Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus
Probatório com o objetivo de se analisar como a doutrina moderna vem discutindo a
questão do ônus probatório.
A inversão do ônus da prova, apesar de ter dois aspectos sob os quais pode ser
analisada, em princípio é admitida como dirigida tão somente às partes e não ao julgador.
Pois sua utilização excepcional no processo confere à parte que originalmente não possui a
responsabilidade do ônus probatório, e é preciso supor que a parte que assume o invertido
encargo tem plenas condições de realizá-lo, independentemente da natureza do fato ser
constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo, senão seria sempre motivo de injustiça
para a parte que assume o encargo e não apenas a transferência de um ônus. Assim, quem
assume o encargo de provar deve ter a possibilidade de apresentar a contraprova do que se
alega, senão a inversão do ônus probatório seria verdadeiramente a antecipação de uma
sentença desfavorável a uma das partes.

Verificou-se que a inversão do ônus da prova tem sido utilizada largamente em
muitos julgados no âmbito da processualística trabalhista e os fundamentos que têm sido
mais utilizados para sua utilização são a hipossuficiência do trabalhador (neste caso
utilizando-se subsidiariamente o direito consumerista), o princípio da aptidão para a prova,
o princípio tutelar do trabalhador, princípios outros tais como o do senso de justiça e busca
da verdade real, a Teoria Dinâmica do Ônus Probatório, os indícios, as máximas de
experiência, a verossimilhança das alegações e mesmo normas de direito internacional.
Entretanto, ainda que bastante utilizados, severas críticas vem sofrendo os
fundamentos mencionados e muitas das vezes com certa procedência. Quanto à utilização
da hipossuficiência do trabalhador baseado no direito consumerista, muitos doutrinadores
afirmam que no âmbito da processualística trabalhista não deveria ser reconhecida a
utilização da inversão do ônus da prova uma vez que não há autorização legal para tanto só
havendo a mesma em sede de direito consumerista através do artigo 6º, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor (vide Anexo 1).
Seria um absurdo supor que só em sede consumerista um instituto jurídico
pode ser utilizado. O direito processual é dinâmico como a sociedade e com esta evolui. Há
outras situações do direito processual que vão exigir a utilização do instituto jurídico da
inversão do ônus da prova para que a justiça seja realizada por meio do processo, e não se
pode admitir que a inversão do ônus da prova não possa ser utilizado por não comportar
autorização legal para tanto. Ao agir assim se estaria limitando sobremaneira o poder de
atuação do julgador no processo.
O poder do julgador, pelo entendimento da processualística moderna, deve ser
fundamentado para que seja prestada pelo Estado a adequada tutela jurisdicional de acordo
com cada caso concretamente. Assim, diante de certas situações, baseando-se em
particularidades factuais apresentadas, pode ser admitida a utilização da inversão do ônus
da prova com fundamento em presunções, indícios, máximas de experiência ou em
princípios que buscam a resolução justa do processo uma vez que certos casos demonstram
que a aplicação da regra ordinária do onus probandi não se concilia com o senso real de
justiça.
O legislador não tem o poder de abarcar todas as situações da vida real na
elaboração das normas, assim não lhe é possível afirmar quais serão todos os casos em que

o julgador poderá se utilizar da inversão da regra do ônus probatório. Ademais, algumas
situações podem ser perfeitamente previstas para a utilização do instituto jurídico do ônus
da prova – como se dá em relação, por exemplo, às relações consumeristas –, mas a
previsão legal em destaque não exclui de forma alguma a atuação judicial em outras
situações, mesmo que não se encontrem positivadas legalmente.
Concluindo, afirma-se que no âmbito da processualista trabalhista é possível a
utilização do ônus da prova. Mesmo tendo sido verificado no presente trabalho que não há
norma trabalhista autorizadora para tanto uma vez que a CLT trata do ônus pobatório e
nada menciona sobre sua inversão, a doutrina e a jurisprudência trabalhista têm se
posicionado a favor da utilização da inversão do ônus da prova em sede de Direito
Processual do Trabalho. Ideal seria que o instituto jurídico em tela estivesse normatizado
legalmente, pois assim traria maior segurança jurídica quanto à sua utilização. A
jurisprudência, mesmo com a ausência de norma regulamentadora legal da inversão do
onus probandi, tem se utilizado largamente do instituto sob diversos e diferentes
fundamentos na ausência de norma legal.
A utilização da inversão do ônus da prova na processualística trabalhista,
fundamentada por princípios e teorias já solidificadas doutrinária e jurisprudencialmente,
deve ocorrer tendo em vista que, para a consecução da justiça processual, a parte mais apta
a produzir determinada prova deve fazê-lo e por ser muitas das vezes o único meio para
uma resolução justa do processo.
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ANEXO 1 – LEGISLAÇÃO CITADA NO TRABALHO

 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Artigo 5º, inciso LV:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Artigo 5º, inciso LVI:
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

 EMENDA CONSTITUCIONAL
EC Nº 24, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999
Altera dispositivos da Constituição Federal pertinentes à representação classista na Justiça
do Trabalho.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Os arts. 111, 112, 113, 115 e 116 da Constituição Federal passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 111...
III - Juízes do Trabalho. (NR)
§ 1º. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de dezessete Ministros, togados e
vitalícios, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal,
dos quais onze escolhidos dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, integrantes
da carreira da magistratura trabalhista, três dentre advogados e três dentre membros do
Ministério Público do Trabalho. (NR)

I - (Revogado).
II - (Revogado).
§ 2º. O Tribunal encaminhará ao Presidente da República listas tríplices, observando-se,
quanto às vagas destinadas aos advogados e aos membros do Ministério Público, o
disposto no art. 94; as listas tríplices para o provimento de cargos destinados aos juízes da
magistratura trabalhista de carreira deverão ser elaboradas pelos Ministros togados e
vitalícios. (NR)
"Art. 112. Haverá pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado e no
Distrito Federal, e a lei instituirá as Varas do Trabalho, podendo, nas comarcas onde não
forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos juízes de direito." (NR)
"Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias
e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho." (NR)
"Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de juízes nomeados pelo
Presidente da República, observada a proporcionalidade estabelecida no § 2º do art. 111.
(NR)
Parágrafo único. ...
“III - (Revogado).”
"Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. (NR)
Parágrafo único. (“Revogado)”
Art. 2º É assegurado o cumprimento dos mandatos dos atuais ministros classistas
temporários do Tribunal Superior do Trabalho e dos atuais juízes classistas temporários dos
Tribunais Regionais do Trabalho e das Juntas de Conciliação e Julgamento.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o art. 117 da Constituição Federal.
Brasília, em 9 de dezembro de 1999

 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Artigo 848:
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. (Redação
dada pela Lei nº 9.022, de 5.4.1995)
§ 1º - Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a
instrução com o seu representante.
§ 2º - Serão, a seguir, ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver.
Artigo 852-D:
Art. 852-D. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem
produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as
que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar
especial valor às regras de experiência comum ou técnica. (Incluído pela Lei nº 9.957, de
12.1.2000)
Artigo 844:
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 à matéria de fato.
Parágrafo único - Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o presidente
suspender o julgamento, designando nova audiência.
Artigo 830:
Art. 830. O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. (Redação dada pela Lei nº 11.925, de
2009).
Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será
intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao

serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses
documentos. (Incluído pela Lei nº 11.925, de 2009).
Artigo 826:
Art. 826 - É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. (Vide Lei
nº 5.584, de 1970)
Artigo 827:
Art. 827 - O juiz ou presidente poderá argüir os peritos compromissados ou os
técnicos, e rubricará, para ser junto ao processo, o laudo que os primeiros tiverem
apresentado.
Artigo 769:
Art. 769 - Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito
processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste
Título.

 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Artigo 337:
Art. 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz.
Artigo 130:
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Artigo 343:

Art. 343. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o
depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la na audiência de instrução e julgamento.
§ 1o A parte será intimada pessoalmente, constando do mandado que se presumirão
confessados os fatos contra ela alegados, caso não compareça ou, comparecendo, se recuse
a depor.
§ 2o Se a parte intimada não comparecer, ou comparecendo, se recusar a depor, o juiz lhe
aplicará a pena de confissão.
Artigo 415:
Art. 415. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade
do que souber e lhe for perguntado.
Parágrafo único. O juiz advertirá à testemunha que incorre em sanção penal quem faz
a afirmação falsa, cala ou oculta a verdade.
Artigo 420:
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III - a verificação for impraticável.
Artigo 429:
Art. 429. Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos
utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações,
solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem
como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças.
Artigo 421:
Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo.
(Redação dada pela Lei nº 8.455, de 1992)

§ 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho
de nomeação do perito:
I - indicar o assistente técnico;
II - apresentar quesitos.
§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na
inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e
julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado.
(Redação dada pela Lei nº 8.455, de 1992)
Artigo 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
Artigo 389:
Art. 389. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento, à parte que a argüir;
II - se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o documento.

 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Artigo 6º, VIII:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

 SÚMULAS E ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO

Súmula 74:
SUM-74

CONFISSÃO (nova redação do item I e inserido o item III à redação em

decorrência do julgamento do processo TST-IUJEEDRR 801385-77.2001.5.02.0017) Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
I - Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não
comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. (ex-Súmula nº 74 - RA
69/1978, DJ 26.09.1978)
II - A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a
confissão ficta (art. 400, I, CPC), não implicando cerceamento de defesa o indeferimento
de provas posteriores. (ex-OJ nº 184 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)
III- A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica,
não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.

Histórico:
Súmula alterada - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
Nº 74 Confissão (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 184 da SBDI-1)
I - Aplica-se a pena de confissão à parte que, expressamente intimada com aquela
cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. (exSúmula nº 74 - RA 69/1978, DJ 26.09.1978)
(...)
Súmula mantida - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Redação original - RA 69/1978, DJ 26.09.1978
Nº 74 Confissão
Aplica-se a pena de confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação,
não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor.

Súmula 338:
SUM-338 JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA (incorporadas
as Orientações Jurisprudenciais nº 234 e 306 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e
25.04.2005
I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da
jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos
controles de freqüência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a
qual pode ser elidida por prova em contrário. (ex-Súmula nº 338 – alterada pela Res.
121/2003, DJ 21.11.2003)
II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento
normativo, pode ser elidida por prova em contrário. (ex-OJ nº 234 da SBDI-1 - inserida em
20.06.2001)

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são
inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que
passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.
(ex-OJ nº 306 da SBDI-1- DJ 11.08.2003)
Histórico:
Súmula alterada - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Nº 338 Jornada. Registro. Ônus da prova
É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada
de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não apresentação injustificada dos
controles de freqüência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a
qual pode ser elidida por prova em contrário.
Redação original - Res. 36/1994, DJ 18, 21 e 22.11.1994
Nº 338 Registro de horário. Inversão do ônus da prova
A omissão injustificada por parte da empresa de cumprir determinação judicial de
apresentação dos registros de horário (CLT, art. 74 § 2º) importa em presunção de
veracidade da jornada de trabalho alegada na inicial, a qual pode ser elidida por prova em
contrário.

Súmula 212:
SUM-212 DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003
O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço
e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de
emprego constitui presunção favorável ao empregado.
Histórico:
Redação original - Res. 14/1985, DJ 19.09.1985 e 24, 25 e 26.09.1985

Orientação Jurisprudencial 215:
OJ-SDI1-215 VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA (cancelada) – Res. 175/2011,
DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
É do empregado o ônus de comprovar que satisfaz os requisitos indispensáveis à obtenção
do vale-transporte.
Histórico:
Redação original - Inserida em 08.11.2000

Orientação Jurisprudencial 301:
OJ-SDI1-301 FGTS. DIFERENÇAS. ÔNUS DA PROVA. LEI Nº 8.036/90, ART. 17
(cancelada) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
Definido pelo reclamante o período no qual não houve depósito do FGTS, ou houve em
valor inferior, alegada pela reclamada a inexistência de diferença nos recolhimentos de
FGTS, atrai para si o ônus da prova, incumbindo-lhe, portanto, apresentar as guias
respectivas, a fim de demonstrar o fato extintivo do direito do autor (art. 818 da CLT c/c
art. 333, II, do CPC).
Histórico:
Redação original - DJ 11.08.2003.

