
Antes de responder o questionamento, é necessário fazer uma 
distinção sobre a atuação do preposto e da testemunha em uma 
demanda judicial trabalhista.

O preposto é o representante do empregador em juízo, por permissão 
contida no artigo 843, § 1º, da CLT, e suas declarações obrigam o 
proponente. A Lei exige que o preposto tenha conhecimento dos fatos e, 
caso os desconheça, o prejuízo será da própria parte, que incorrerá em 
confissão ficta. Portanto, o preposto tem o papel de responder os 
questionamentos do Juízo ou da parte adversa, expondo os fatos da forma que 
o empregador acredita que ocorreu.

Por sua vez, a testemunha, que é arrolada por uma das partes, não tem 
qualquer compromisso com quem lhe indicou, mas sim com a Justiça, inclusive 
podendo responder por crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do 
Código Penal Brasileiro. A testemunha, portanto, tem o dever legal de relatar a 
verdade.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 447, que todas as pessoas 
podem depor, com exceção daquelas incapazes, impedidas ou suspeitas.

São incapazes, nos termos do artigo 447, §1º do CPC:

“I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental; 
II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento 
mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia 
discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, 
não está habilitado a transmitir as percepções; 
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III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) 
anos; 
IV - o cego e o surdo, quando a ciência do 
fato depender dos sentidos que lhes faltam. “

São impedidos, nos termos do artigo 447, §2º do CPC:

“I – O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o 
descendente em qualquer grau e o colateral, até o 
terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade 
ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, 
tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se 
puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária 
ao julgamento do mérito;
II – O que é parte na causa;
III – O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o 
representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que 
assistam ou tenham assistido as partes.”

Por fim, são suspeitos, nos termos do artigo 447, 3º do CPC:

“I – O inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;
II – O que tiver interesse no litígio.”

Nota-se, portanto, o rol apresentado no Código de Processo Civil é taxativo, não 
cabendo a extensão.

Na seara trabalhista, o testemunho prestado em juízo é sempre muito 
contestado, em face das contradições e discrepâncias encontradas quando do 
cotejo da prova oral produzida. E é neste espírito que são contraditadas as 
testemunhas arroladas. Oportuno esclarecer que a contradita nada mais é 
que o instrumento de impugnação da uma testemunha, antes do seu 
depoimento, que seja incapaz, impedida ou suspeita.
Acontece que, ordinariamente são apresentadas contraditas sem 
observância do rol taxativo do artigo 447 do CPC. Tais teses vêm 
sendo refutadas pela jurisprudência majoritária trabalhista.



Neste sentido que se construiu a jurisprudência 
que resultou na edição da Súmula 357 da 
Colenda Corte Superior Trabalhista, que dispõe o 
seguinte:

“SÚMULA Nº 357 - TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A 
MESMA RECLAMADA. SUSPEIÇÃO
Não torna suspeita a testemunha o simples fato de 
estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo 
empregador.
Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003”

No referido enunciado, foi sedimentado o entendimento que não 
basta a testemunha ter litigado contra seu o empregador para torná-
la suspeita para prestar depoimento em juízo como testemunha.

Nos últimos anos, surgiu nova tese suscitando a suspeição da testemunha 
que já atuou como preposto em outras demandas, sob o argumento  do 
suposto interesse da testemunha no deslinde do feito.

Assim como o caso da testemunha que tem reclamação trabalhista contra o 
reclamado, não há previsão legal que sustente a presunção de suspeição da 
testemunha que já atuou como preposto em outros processos, pelo que tal 
argumento deve ser rechaçado.

Em recente decisão publicada em 12/03/2021, a Quarta Turma do Colendo 
Tribunal Regional do Trabalho da 01 ª Região enfrentou o tema, afastando a 
arguição de contradita nos seguintes termos:

TESTEMUNHA QUE ATUOU NA CONDIÇÃO DE PREPOSTA. 
CONTRADITA. A figura do preposto não se confunde com a do 
representante legal da pessoa jurídica, pois o fato de ter atuado 
como preposta da ré não lhe retira a isenção para atuar como 
testemunha, sendo certo que quando atua na condição de 
preposta não presta compromisso de dizer a verdade. (TRT 
1ª R.; ROT 0101752-23.2017.5.01.0048; Quarta Turma; Relª 
Desª Tania da Silva Garcia; Julg. 01/03/2021; DEJT 
12/03/2021)



O julgado acima confirma o entendimento que 
quando não há na Lei Processual a vedação para 
prestar depoimento toda pessoa poderá depor em 
juízo, ressalvadas as hipóteses de incapacidade, 
impedimento e suspeição, sendo que tais condições 
não podem ser presumidas, incumbindo a parte que 
alega o encargo probatório.

Diante do exposto, impedir o depoimento da testemunha que 
já atuou como preposto em outra demanda implica em 
violação ao princípio constitucional da ampla defesa, assegurado 
no artigo 5°, LV, da Constituição Federal, eis que não há qualquer 
vedação legal que impossibilite colher tal depoimento.
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