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RELATOR: JOSÉ MURILO DE MORAIS 

EMENTA: ART. 829 DA CLT. TESTEMUNHA. PAGAMENTO 

DESPESAS DE VIAGEM. FALTA DE ISENÇÃO. O fato de a parte custear as despesas 

de viagem da testemunha para depor em juízo não implica falta de isenção, na medida em 

que não revela amizade íntima ou interesse na causa, na forma do art. 829 da CLT. 

Ademais, o desembolso pelas partes encontra amparo nos arts. 82 e 84 do CPC. 

RELATÓRIO 

O juiz Mauro César Silva, em exercício na 1ª Vara de Nova Lima, julgou 

improcedente a reclamatória (ID. afa6a49). 

Recorre o reclamante pretendendo o deferimento da assistência judiciária 

gratuita e o acolhimento da nulidade por cerceamento de defesa (rectius: prova). No mérito, pugna pelas horas extras, adicional 

noturno, diferenças de prêmios, aplicabilidade dos instrumentos normativos, integração do auxílio-alimentação, indenização 

por uso da residência e honorários de sucumbência (ID. a12ad95). 

A guia de custas está sob o ID. 3b7df83. 

Contrarrazões sob ID. 459c0ac. 

Dispensado o parecer da Procuradoria Regional do Trabalho. 

V O T O 

Conheço do recurso porque próprio, tempestivo e não sujeito a preparo. 



1. Gratuidade judiciária 

O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ao fundamento 

de que "a remuneração mensal percebida à época da ruptura contratual, conforme TRCT de Id 9c54d82, era superior ao valor 

equivalente à 40% do valor máximo dos benefícios previdenciários, inexistindo prova de alteração de tal situação, nos termos 

do art. 790, § 3º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017" (ID. afa6a49 - Pág. 6). 

Ocorre que a presente ação foi ajuizada em 21.7.17, o que atrai a orientação 

do item I da Súmula 463 do TST, "para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos 

para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)", requisito atendido pela declaração anexada à fl. 16, pelo que defiro a gratuidade 

requerida, salientando que esse entendimento é 

anterior à Lei 13.467/17, como é o caso dos autos. 

Provejo. 

2. Cerceamento de prova 

Sustenta que a testemunha contraditada declarou não ter amizade íntima com 

o reclamante e que inexiste prova nos autos que sugira o contrário. Afirma que o indeferimento da sua oitiva, 

mesmo como informante, prejudicou a análise do seu pedido. 

O juízo de origem, na assentada sob o ID. 91f5140, entendeu acerca da oitiva 

da testemunha indicada pelo reclamante: 

Primeira testemunha do reclamante: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identidade nº XXXXXXXXXXXX, 

divorciado(a), residente e domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RIO 

DE JANEIRO/RJ. sob a alegação de que é Testemunha contraditada amiga íntima do reclamante, sendo por 

isso suspeita para depor, conforme art. 829 da CLT. 

Interrogada, a testemunha negou amizade íntima, porém, afirmou que o reclamante está a custear a sua viagem, 

que inclui passagem aérea e estadia. 

O Magistrado entende que o fato de o reclamante custear a vinda da testemunha retira dele a isenção que se 

espera e, por isso, acolhe a contradita. Protestos do reclamante. 

O autor requereu a oitiva da testemunha como informante, o que foi indeferido, sob protestos. 

O citado art. 829 da CLT prescreve que: 

Art. 829 - A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das 

partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação. 

Observe-se que não há prova da amizade íntima e o acolhimento da 



contradita decorreu do fato de o reclamante custear as despesas de viagem, incluídas passagem e 

hospedagem, da testemunha que reside em outro Estado. 

Contudo, confiram-se os arts. 82 e 84 do CPC: 

Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas 

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos 

atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. 

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do 

assistente técnico e a diária de testemunha. 

Nesse contexto, não se pode afirmar que a testemunha arrolada, que mora em 

outro Estado, não tenha isenção para depor por ter suas despesas de deslocamento custeadas. 

Note-se que referida testemunha poderia ter sido ouvida, na forma final do 

art. 829 da CLT, sem prestar compromisso e seu depoimento, mesmo valendo como simples informação, 

poderia ser sopesado com as demais argumentos e provas dos autos. 

Provejo. 

ISTO POSTO, 

Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para deferir ao 

reclamante a gratuidade judiciária, acolher a arguição de cerceamento de prova e determinar o retorno dos autos à Vara de 

origem para a oitiva da testemunha indicada, proferindo-se novo julgamento como se entender de direito. A Secretaria da Vara 

deverá oficiar à Secretaria da Receita Federal para devolução do valor recolhido pelo reclamante a título de custas processuais. 



Acórdão 

O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária da Sexta Turma, 

hoje realizada, analisou o presente processo e, à unanimidade, conheceu do recurso; no mérito, sem divergência, deu-lhe 

provimento para deferir ao reclamante a gratuidade judiciária, acolher a arguição de cerceamento de prova e determinar o 

retorno dos autos à Vara de origem para a oitiva da testemunha indicada, proferindo-se novo julgamento como se entender de 

direito. A Secretaria da Vara deverá oficiar à Secretaria da Receita Federal para devolução do valor recolhido pelo reclamante 

a título de custas 

processuais. 

Presidente: Exmo. Desembargador José Murilo de Morais. 

Tomaram    parte   nesta  decisão   os   Exmos.:   Desembargador  José   Murilo  Procurador 

do Trabalho: Dr. Dennis Borges Santana. 

Sustentação oral: Dr. Luciano dos Santos Forni, pelo reclamante/recorrente, e 

Drª Raquel Mendes Ferreira, pela reclamada/recorrida. 

Secretária: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Belo Horizonte, 16 de julho de 2019. 


