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Revelia e seus efeitos 

Art. 844, CLT - 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. 

SUM-122 REVELIA. ATESTADO MÉDICO. A reclamada, ausente à audiência em que 
deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de 
procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, 
que deverá declarar, expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou 
do seu preposto no dia da audiência. 

 OJ-SDI1-152 REVELIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. APLICÁVEL. (ART. 
844 DA CLT). Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 
844 da CLT. 

SUM-398 AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INAPLICÁVEIS OS EFEITOS DA 
REVELIA. Na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, ato oficial do 
Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a 
coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação 
rescisória.  



Revelia e seus efeitos 

Art. 319, CPC. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 
afirmados pelo autor. 

Art. 320, CPC. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente: 
I - se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; 
II - se o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 
III - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei 

considere indispensável à prova do ato. 
Art. 321, CPC. Ainda que ocorra revelia, o autor não poderá alterar o pedido, ou a causa 

de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo promovendo nova citação do réu, a 
quem será assegurado o direito de responder no prazo de 15 (quinze) dias. 

SUM-74, TST. CONFISSÃO.  
I - Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não 

comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. 
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. 

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.  


