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ANO 6 - SEMANA 54 – 12/01/22 

Profª. Luciana Marcenes 

 

ESPELHO DE CORREÇÃO  

 

A prova (direito da parte – art. 5º, LV e LVI da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB) 

tem como objeto a demonstração de fatos controvertidos e relevantes alegados em juízo, de modo a 

levá-los ao conhecimento do juiz1 e influir de maneira eficaz no convencimento do julgador 

(convencimento motivado ou persuasão racional – art. 371 do Código de Processo Civil - CPC). A partir 

do momento em que as relações jurídicas materiais se desenvolvem em meios digitais, inclusive as 

relações de trabalho (teletrabalho, home office, trabalho em plataformas digitais etc), surge também a 

necessidade de se demonstrar fatos ocorridos, total ou parcialmente, em meio digital e sua respectiva 

prova. 

 
Têm-se que prova digital é o meio de demonstrar a ocorrência de um fato, que pode ser um evento 

gerado em meio digital, ou que possui no meio digital um instrumento de demonstração de sua 

ocorrência ou de seu conteúdo. Desse conceito é possível distinguir fato digital (aquele ocorrido total 

ou parcialmente em meio digital) e sua prova, como também o instrumento de demonstração de um 

fato utilizando-se a forma digital. 

 
A relevância deste instituto desponta face à insuficiência dos meios tradicionais para demonstração de fatos 

ocorridos de forma digital e apresenta como vantagens a contemporaneidade da prova, sua menor 

vulnerabilidade à percepção humana, a exemplo da prova testemunhal, bem como a menor 

possibilidade de interferência na prova de acordo com os interesses daquele que a produz. Como 

características dessas provas citam-se: imaterialidade (natureza não corpórea); volatilidade 

(possibilidade de alteração binária dos bits ou algorítimica; suscetibilidade de clonagem (admite-se a 

execução de infinitas cópias) e necessidade de intermediação de equipamento para ser acessada. 

 
 

1 A doutrina moderna aponta que não apenas o Juiz é destinatário da prova, mas também as partes. 
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Considerando a cláusula de abertura dos artigos 369 e 370 do CPC, a prova digital pode ser 

enquadrada como uma prova atípica, a ser utilizada ao lado daquelas típicas já previstas no código 

(arts. 384 e seguintes do CPC), e deve ser admitida no processo do trabalho, ante a omissão e 

compatibilidade (art. 15 e 369 do CPC c/c art. 769 e 889 da CLT e art. 1º da Lei 6.830/80). Coaduna-se, 

também, com os princípios da busca da verdade real, da primazia da realidade e tem como limites a 

vedação à prova ilícita e ilegítima, entendendo-se a primeira como aquela que viola normas de direito 

material, e esta as normas de direito processual (art. 5º, LVI da CRFB c/c art. 157 do Código de 

Processo Penal - CPP). 

 
Embora o Código de Processo Civil não tenha regramento específico, aplicam-se as suas disposições 

gerais relativamente às provas e aos atos processuais (art. 193 e seguintes e 369 e seguintes do 

CPC), e a legislação infraconstitucional que traz tratamento à matéria, a exemplo do Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/2014), da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e da Lei 11.419/2006, que 

dispõe sobre a informatização do processo judicial. Além disso, há normas técnicas específicas2 aplicáveis 

à espécie, que devem ser observadas, por exemplo, em eventual perícia para verificação de seus requisitos 

e aferição da manutenção da cadeia de custódia da prova digital. 

 
A cadeia de custódia da prova, instituto previsto no Código de Processo Penal (art. 158-A), permite 

demonstrar a integridade da prova durante todo o seu processamento, desde a colheita da evidência, 

sua manutenção e apresentação em juízo. Este instituto, aplicado à prova digital e às normas técnicas, 

possibilita a manutenção dos requisitos necessários à confiabilidade da prova digital (art. 195 do CPC). 

 
Dentre esses requisitos destaca-se a integridade, que busca garantir que a prova produzida no 

processo reproduza fielmente o fato, mantendo-se íntegra a cadeia de custódia. Para tanto pode-se 

utilizar a ata notarial (art. 384 do CPC e Lei 8.935/94), por meio da qual o tabelião lavra, com fé 

pública, documento descritivo do fato. Possível, ainda, a certificação por empresas privadas3, que 

atestam e verificam todo o caminho de produção de determinada prova digital com escopo de garantir 

sua confiabilidade. 

 
 
 
 

2 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) editou a normativa ISO/IEC 27037, que traça diretrizes para 
identificação, coleta, aquisição e preservação da evidência digital e manutenção da cadeia de custódia, de modo a adotar 
uma metodologia para admissibilidade da evidência digital em processos judiciais ou administrativos. 

3 A exemplo do programa Verifact, que reproduz e atesta, mediante relatório assinado digitalmente (Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil), todo o caminho de produção de determinada prova digital. 
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Destaca-se, ainda, o requisito da autenticidade, que diz respeito à autoria do fato (demonstração de 

que o fato foi produzido por determinada pessoa), que pode ser levado a efeito, por exemplo, com a 

verificação de assinatura digital4 ou com a análise de dados fornecidos pelos provedores de conexão5 e 

aplicação, que estão obrigados a manter o registro de conexões pelo prazo de um ano e de seis 

meses, respectivamente (art.13, da Lei 12.965/2014). 

 
Há, ainda, o requisito da temporariedade, que busca contextualizar a prova no processo, garantindo-se que 

o momento em que foi produzida a prova condiz com aquele em que apresentado em uma demanda. 

Por fim, o requisito da publicidade, que visa demonstrar a forma como aquele fato foi registrado, 

podendo, novamente, ser realizado mediante ata notarial ou programas de empresas privadas. 

 
Embora a forma deva ser publicizada, deve-se preservar a confidencialidade do dado dela constante, 

seja pelas regras atinentes ao segredo de justiça, seja pelas próprias informações ali contidas, visando 

resguardar a vida privada, intimidade, hora e imagem de seu titular (art. 23 da Lei 12.965/2014 e art. 2º, 

I e III, da LGPD). Neste sentido, a própria Lei Geral de Proteção de Danos - LGPD admite a utilização 

dos referidos dados em juízo para defesa de direitos, atentando-se ao devido sigilo (LGPD, art. 7º, VI, e 11, 

II, “a”). 

 
Como espécies de provas digitais, pode-se citar o rastreio de e-mails, com informações requisitadas 

aos provedores de aplicação, análise de metadados de fotografia, bem como eventuais alterações da 

imagem. Possível, ainda, a análise da biometria, de dados constantes de redes sociais, como 

publicações de fotos e vídeos, com raspagem de dados6. Neste ponto, salienta-se que há dados 

digitais de livre consulta (constantes de fonte aberta), e dados constantes de fonte fechada, sendo que para 

obtenção destes é necessária ordem judicial, a exemplo das informações armazenados por 

servidores de aplicação e conexão (art. 13 e 15 do Marco Civil da Internet). 

 
 
 
 

 

4 Chave ICP-Brasil. 

5 O registro de IP (Internet Protocol – endereço de protocolo) e outros métodos. O IP externo é atribuído pelos provedores 
de conexão (empresas que dão acesso à rede mundial de computadores). A partir da análise do IP é possível verificar e identificar 
o terminal de rede onde foi produzido determinado fato digital e, portanto, aferir a autenticidade deste. 

6 Provedores de aplicação são aqueles que fornecem funcionalidades na internet, a exemplo dos provedores de e-mail. Os 

metadados são os dados sobre outros dados que podem indicar as informações por detrás da imagem: data em que foi 
produzida, local, dispositivo eletrônico etc. A partir da analise de compressão de pixels e eventuais sobreposições destes é 
possível verificar se uma imagem foi ou não adulterada, preservando-se a própria autenticidade da evidência. 
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Também, como espécie de prova digital, tem-se a extração de mensagens de aplicativos de conversas 

(whatsapp, telegram etc) e a utilização da geolocalização. Esta consiste na análise de dados fornecidos por 

GPS (Sistema de posicionamento global) ou por ERB (registros de conexão de telefones) e permite 

constatar a localização de pessoas através de aparelhos, sendo um importante instrumento para 

aferição da jornada de trabalho (art. 58 e seguintes da CLT). Quanto à jornada, cita-se, ainda, o registro de 

ponto eletrônico, regulamentado pela Portaria MTb 671, que deve obedecer aos requisitos ali 

estabelecidos de forma a tornar válido o dado registrado e o controle por ele efetuado. 

 
A demonstrar a importância do tema, recentemente a ANAMATRA, em parceria com o CSJT, criou 

programa de capacitação de magistrados e servidores sobre provas digitais, e o TST editou o Ato 

Conjunto nº 31, que estabelece diretrizes aos Juízes Trabalhistas envolvendo ordens à Microsoft para 

obtenção de dados armazenados. Também a implementação do “Programa Justiça 4.0” do CNJ que 

objetiva a promoção do acesso à Justiça, por meio de ações e projetos desenvolvidos para o uso 

colaborativo de produtos que empregam novas tecnologias e inteligência artificial, com a criação do 

Juízo 100% Digital. E no âmbito das atividades investigativas, o Ministério Público Federal elaborou um 

“Catálogo de Fontes Abertas”7, que traça um rol de possibilidades para busca de dados abertos, a 

exemplo de sistemas telefônicos, veículos, voos, aeroportos, navegações e outros. 

 
A prova digital poderá ser produzida no curso de uma demanda ou ainda de forma antecipada, por 

meio da produção antecipada de provas, caso estejam presentes os requisitos do art. 381 do CPC. 

Nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho, tanto no âmbito extrajudicial quanto judicial (art. 129, 

III e XI da CRFB, art. 5º da Lei 7347/85, Resolução 69 do CSMPT), poderá ser instado a produzir prova 

digital. Sua utilização compatibiliza-se com o processo coletivo e seus princípios (devido processo legal 

social e da máxima efetividade do processo coletivo), no intuito de se alcançar a verdade real e 

fornecer elementos para tutela dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores (art. 7º da CRFB), a 

exemplo da comprovação da prática de assédio moral e sexual, da extrapolação da jornada de trabalho 

e fraudes à legislação trabalhista (art. 9º CLT). 

 
Observadas as regras de distribuição do ônus de prova (art. 373 e 439 do CPC, c/c art. 818 da CLT), 

poderá ser designada perícia técnica (art. 464 do CPC), com escopo de determinar a confiabilidade de 

determinada prova digital. Ressalte-se que a valoração da prova digital deverá ser feita em conjunto 

com as demais provas produzidas em juízo, atentando-se às garantias do contraditório (formal e 

substancial) e da ampla defesa (art. 5º, LIV da CRFB c/c art. 1º do CPC). Ademais, cabe ao julgador 

 

7  http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/188193 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/188193
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verificar a necessidade de produção da prova digital, podendo, de maneira motivada, indeferir 

diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único do CPC), e às partes cooperar 

em juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 5º, 6º e 7º do 

CPC). 

 
As provas digitais constituem importante elemento nas atividades investigativas e judiciais, de modo a 

promover efetivo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) e ao processo substancial (“substantive due 

process”). Isto é, o processo, enquanto instrumento, deve ser adequado à solução da lide e 

acompanhar as relações jurídicas materiais, em um contexto de revolução tecnológica (indústria 4.0) e 

utilização de meios digitais para interações humanas. 
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DOUTRINA  

 
Prova Digital 

 

(…) É importante destacar que o legislador não poderia prever todos os tipos de prova que 

eventualmente poderiam ser produzidos. Assim, dividiram-se as provas em provas típicas e atípicas, estes 

instrumentos probatórios devem ser lícitos e não podem violar nenhuma garantia constitucional ou 

infraconstitucional previstas no ordenamento jurí- dico brasileiro. Da mesma forma, por não estar previsto 

na legislação nacional de forma explícita, a prova digital deve ser considerada uma prova atípica, isto é, 

“trata-se de identificar se existem mesmo mecanismos que não se enquadrem no modelo legal, mas que 

sejam admissíveis no processo como método para se acessar uma fonte de prova e elucidar uma questão 

fática controvertida” (AMARAL, 2017, p. 68). Rodrigues (2011, p. 39) descreve a prova digital como sendo:  

 

Qualquer tipo de informação, com valor probatório, armazenada em repositório electrónico-

digitais (sic) de armazenamento ou transmi- tida em sistemas e redes informáticas ou redes de 

comunicações electrónicas (sic), privadas ou publicamente acessíveis, sob a forma binária ou 

digital.  

 

Por sua vez Thamay e Tamer (2020) explicam que a prova digital guarda grande se- melhança com 

a prova tradicional. No entanto, o termo digital agregado à prova permite duas interpretações: (a) a primeira 

trata a prova digital como uma manifestação de um ação ou ato ocorrido no meio digital; (b) a 

segunda diz que a prova digital demonstra um fato que não aconteceu no meio digital, porém pode 

ser evidenciado por meios digitais.  

 

Características da Prova Digital. 

 

(…) A prova digital possui características próprias que as distinguem das espécies de prova previstas 

no ordenamento jurídico brasileiro. Vaz (2012) elenca quatro caracte- rísticas da referida espécie 

probatória, quais sejam: (a) imaterialidade e desprendimento do suporte físico originário; (b) 

volatilidade; (c) suscetibilidade de clonagem; e (d) necessidade de intermediação de equipamento 

para ser acessada.  

 

No que tange à imaterialidade da prova digital, esta se relaciona com a sua natureza não corpórea 

(...). Em relação à volatilidade, esta se caracteriza pela possibilidade de alteração binária ou algorítmica 

que poderia inviabilizar o dado digital e, por consequência, a prova digital. (...) Assim, no que diz respeito à 
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suscetibilidade de clonagem esta representa uma reprodução em sua totalidade da sequência numérica 

dos dados que compõem a prova digital. Além disso, “os dados digitais permi- tem a sua transferência a 

outros dispositivos eletrônicos, em sua integralidade. Por essa razão, ele admite a execução de infinitas 

cópias, todas iguais, sem que se possa falar em um exemplar original” (VAZ, 2012, p. 69). Por fim, tem-se 

a necessidade de intermediação uma vez que a prova digital é composta de sequência algorítmica que 

perfaz um código digital. (...)  

 

A PROVA DIGITAL NO DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO - Diego Fontenele Lemos, Larissa Homsi 

Cavalcante, Rafael Gonçalves Mota. 
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Provas e o Processo do Trabalho. 
 

 
DOCUMENTAL 

 
ÁUDIO E VÍDEO 

 
DEPOIMENTO PESSOAL 

 
TESTEMUNHAL 

 
INFORMANTE 

 
PERICIAL 

 
INSPEÇÃO JUDICIAL 

São todos 
aqueles 
documentos 
escritos ou 
eletrônicos que 
registram dados 
sobre a relação 
de trabalho 
havida 
(exemplo: 
contrato de 
trabalho, 
cartões de 
ponto, TRCT, 
normas 
coletivas, recibo 
de férias, 
recibos de 
pagamento, 
etc). 
De acordo com 
o artigo 830 da 
CLT, os próprios 
advogados 
podem declarar 
a autenticidade 
dos 
documentos 
juntados. 

Caso você 
tenha alguma 
imagem ou 
áudio que 
comprove fatos 
importantes 
para o 
esclarecimento 
da ação, você 
pode juntá-los 
no processo. 
O procedimento 
para a juntada 
varia de acordo 
com o Tribunal, 
então fiz um 
post específico 
aqui no blog 
indicando como 
você pode fazer 
a juntada se 
estiver nos TRT 
02 (São Paulo), 
TRT 03 (Minas 
Gerais), TRT 07 
(Ceará) e TRT 
11 (Amazonas e 
Roraima). 
Para os demais 
TRTs, 
recomendo 
entrar em 
contato com a 
Vara e se 
informar sobre 
o procedimento 
que deverá ser 
adotado. 

O 
compareciment 
o das partes na 
audiência é 
obrigatório e 
podem ocorrer 
graves 
consequências 
em casos de 
falta. 
Se a falta 
ocorrer na 
segunda 
audiência ou 
em uma 
audiência Una, 
será aplicada a 
pena de 
confissão ficta a 
quem faltar 
(mas o juiz 
poderá levar em 
conta as 
demais provas 
já produzidas 
com a inicial ou 
contestação). 

O Direito do 
Trabalho é um 
pouco diferente 
das outras 
áreas quanto a 
esse tema, 
porque aqui as 
provas 
testemunhais 
tem bastante 
peso, sendo 
muitas vezes 
decisivas para o 
convencimento 
do juiz. 
As partes 
podem convidar 
2 testemunhas 
se o processo 
correr no rito 
Sumaríssimo e 
3 testemunhas 
se for no rito 
Ordinário. 
É muito 
importante o 
advogado saber 
escolher uma 
boa testemunha 
e conversar 
com ela antes 
da audiência, 
passando 
orientações 
gerais que ela 
deverá observar 
enquanto 
estiver diante 
do juiz. 

Havendo 
divergência 
entre os 
depoimentos, 
esteja pronto 
para requerer 
uma acareação, 
pois se a prova 
ficar dividida, o 
ônus será 
decidido 
contrariamente 
a quem tinha 
que provar 

Quando uma 
contradita é 
acolhida, a 
testemunha 
convidada pode 
ser ouvida 
como 
informante. 
Essa oitiva é 
uma faculdade 
do juiz e não 
direito da parte, 
ou seja, ele 
pode não 
permitir que o 
informante fale 
nos autos. 
De toda forma, 
eu recomendo 
que você insista 
na oitiva, pois a 
valoração 
desse 
depoimento 
será feito em 
confronto com 
os outros 
elementos de 
prova 
existentes nos 
autos (ou seja, 
o juiz vai avaliar 
o conjunto 
processual e 
decidir se 
levará em conta 
o que o 
informante 
falou). 
Se o juiz 
indeferir, peça 
para constar em 
ata o seu 
requerimento e 
os protestos. 

Quando o juiz 
não tem 
condição 
técnica de 
avaliar 
determinado 
assunto, ele 
pode nomear 
um especialista 
para apresentar 
um laudo sobre 
o assunto, ou 
seja, ele vai 
marcar uma 
perícia. 
Nesse caso as 
partes podem 
apresentar 
quesitos 
(perguntas) e 
indicar um 
assistente 
técnico 
(profissional de 
sua confiança 
para 
acompanhar o 
trabalho 
pericial). 

Embora não 
aconteça com 
frequência na 
Justiça do 
Trabalho, acho 
que vale a pena 
explicar um 
pouquinho 
sobre essa 
modalidade de 
prova. 
A inspeção 
judicial nada 
mais é do que o 
deslocamento 
do juiz até o 
local de 
trabalho para 
verificar a 
verdade dos 
fatos narrados 
pelas partes, 
seja acerca de 
uma pessoa, 
coisa ou lugar. 
Essa inspeção 
pode acontecer 
a pedido da 
parte ou de 
ofício (por 
iniciativa do 
próprio juiz), 
sendo que o 
magistrado 
poderá ou não 
ser 
acompanhado 
de um perito. 
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ÁUDIO E VÍDEO 

 
DEPOIMENTO PESSOAL 

 
TESTEMUNHAL 

 
INFORMANTE 

 
PERICIAL 
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Momento da 
prova: 
reclamante = 
com a petição 
inicial | 
reclamada = 
com a defesa 

Momento da 
prova: 
reclamante = 
com a petição 
inicial | 
reclamada = 
com a defesa 

Momento da 
prova: durante 
a audiência Una 
ou a de 
Instrução 
(raramente 
ocorre na 
audiência 
Inicial). 

Momento da 
prova: apenas 
durante a 
audiência Una 
ou a de 
Instrução. 

Momento da 
prova: 
imediatamente 
após o 
acolhimento da 
contradita em 
audiência. 

Periculosidade: 
apurar se o 
reclamante 
trabalhava em 
condições de 
risco com 
inflamáveis, 
explosivos, 
energia elétrica, 
uso de 
motocicleta, 
roubos ou 
outras espécies 
de violência 
física nas 
atividades 
profissionais de 
segurança 
pessoal ou 
patrimonial. 
Momento da 
prova: antes ou 
depois da oitiva 
das partes e 
testemunhas, a 
critério do juiz. 

Vale lembrar 
que as partes 
têm direito de 
acompanhar a 
inspeção, 
prestando 
esclarecimentos 
e fazendo 
observações 
que ajudem a 
esclarecer a 
verdade dos 
fatos. 
Finalizada a 
diligência, o juiz 
mandará lavrar 
auto 
circunstanciado 
– inclusive com 
desenhos, 
gráficos, 
fotografias ou o 
que mais achar 
necessário, 
mencionando 
tudo quanto for 
útil ao 
julgamento da 
causa. 

     Insalubridade: 
apurar a 
existência de 
agentes nocivos 
à saúde, acima 
dos limites de 
tolerância. Os 
agentes estão 
dispostos na 
NR-15 e são 
ruído, calor, 
radiações, 
vibrações, frio, 
umidade, 
agentes 
químicos, 
poeiras 
minerais e 
agentes 
biológicos. 
Momento da 
prova: antes ou 
depois da oitiva 
das partes e 
testemunhas, a 
critério do juiz. 
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     Médica: apurar 
se o reclamante 
realmente sofre 
de alguma 
doença, se 
sofreu acidente 
de trabalho, se 
a lesão ainda 
existe, se 
ficaram 
sequelas, além 
de informar se 
as condições de 
trabalho deram 
causa ou 
contribuíram 
(concausa) para 
a condição 
atual. 
Momento da 
prova: antes ou 
depois da oitiva 
das partes e 
testemunhas, a 
critério do juiz. 

 

     Grafotécnica: 
apurar a 
veracidade de 
um documento. 
Na Justiça do 
Trabalho 
normalmente é 
requerida para 
apontar se as 
assinaturas nos 
documentos 
realmente 
pertencem ao 
reclamante. 
Momento da 
prova: após 
solicitação, a 
critério do juiz. 

 

     Contábil: 
verificar a 
correção dos 
valores 
indicados pelas 
partes. 
Momento da 
prova: fase de 
execução, após 
a apresentação 
de cálculos. 

 

https://www.manualdoadvogado.com.br/2019/04/provas-processo-trabalho.html 

http://www.manualdoadvogado.com.br/2019/04/provas-processo-trabalho.html
http://www.manualdoadvogado.com.br/2019/04/provas-processo-trabalho.html
http://www.manualdoadvogado.com.br/2019/04/provas-processo-trabalho.html
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PARA SE APROFUNDAR  

 
"Sugestão de leitura: 

 
• A PROVA DIGITAL NO DIREITO PROCESSUAL BRASILEIRO - Diego Fontenele Lemos, 

Larissa Homsi Cavalcante, Rafael Gonçalves Mota. 

• CATÁLOGO DE FONTES ABERTAS - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

• AS PROVAS DIGITAIS E O FUTURO DO PROCESSO DO TRABALHO - Ricardo Calcini e 

Leandro Bocchi de Moraes 

• A PROVA DIGITAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO - Priscila Fichtner e Bárbara Silveira 

 
• A READAPTAÇÃO DO DIREITO PROBATÓRIO NA ERA DIGITAL NAS AÇÕES DE DIREITO 

DE FAMÍLIA - Carlos Alberto Rohrmann, Susan Naiany Diniz Guedes e Viviane Leonel de 

Souza Barros 

 

" Notícias: 

 
• https://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/justiça-do-trabalho-é-o-ramo-mais-preparado-para-o-uso- 

de-provas-digitais-avalia-especialista 

• https://lawinnovation.com.br/provas-digitais-e-o-uso-da-geolocalizacao-na-justica-do- 

trabalho/ 

• https://lbca.com.br/justica-do-trabalho-passa-a-investir-na-producao-de-provas-digitais/ 

 
• https://jus.com.br/artigos/92603/ata-notarial-versus-provas-digitais-como-meio-de-prova- 

em-processo-judicial 

• https://www.jornaljurid.com.br/blog/auxilium/provas-digitais-no-processo-do-trabalho-e-a- 

lgpd 

• https://www.camara.leg.br/noticias/729520-projeto-define-regras-para-obtencao-e- 

admissibilidade-de-provas-digitais-em-processo-criminal/ 

• https://jus.com.br/artigos/92637/como-garantir-que-provas-digitais-sejam-aceitas-pela- 

justica 

http://www.csjt.jus.br/web/csjt/-/justiça-do-trabalho-é-o-ramo-mais-preparado-para-o-uso-
http://www.jornaljurid.com.br/blog/auxilium/provas-digitais-no-processo-do-trabalho-e-a-
http://www.camara.leg.br/noticias/729520-projeto-define-regras-para-obtencao-e-
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"Vídeos: 

 
• Seminário Comemorativo 15 Anos da ENAMAT - As Provas Digitais no Processo do Trabalho - 

https://www.youtube.com/watch?v=v8QuUDLpimI 

• Justiça do Trabalho incentiva uso de provas digitais - https://www.youtube.com/watch? 

v=Nautd0jJRmY 

• Palestra: Provas Digitais no Processo do Trabalho - https://www.youtube.com/watch? 

v=muyj7AYTMPY 

• Live ESA Nacional - 06/05/2021 - Produção de Provas Digitais - https://www.youtube.com/ 

watch?v=A6gq6xpU-70 

http://www.youtube.com/watch?v=v8QuUDLpimI
http://www.youtube.com/watch?v=v8QuUDLpimI
http://www.youtube.com/watch?v=v8QuUDLpimI
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/

