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Abertura  

Presença das Partes à Audiência: Art. 843 CLT:  

Na audiência deverão estar presentes o reclamante e o 
reclamado, independentemente do comparecimento dos seus 
representantes, salvo nos casos de reclamatórias plúrimas ou 
ações de cumprimento quando os empregados poderão fazer-
se representar pelo Sindicato de sua categoria (artigo 843 da 
CLT). 
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Art. 843 - Na audiência de julgamento deverão estar presentes o 
reclamante e o reclamado, independentemente do 
comparecimento de seus representantes salvo, nos casos de 
Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os 
empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de sua 
categoria.  
§ 1º - É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo 
gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do 
fato, e cujas declarações obrigarão o proponente. 
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§ 2º - Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, 
devidamente comprovado, não for possível ao empregado 
comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro 
empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu 
sindicato.  
 
§ 3º  O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa 
ser empregado da parte reclamada.” (NR) 
 
Com a alteração do artigo 843 do dispositivo Consolidado, fica 
prejudicada a Súmula 377 do C. TST.  
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Do não comparecimento das partes e suas consequências  
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. 

§ 1º  Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o 
julgamento, designando nova audiência. 

§ 2º  Na hipótese de ausência do reclamante, este será 
condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do 
art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça 
gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a 
ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 
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§ 3º  O pagamento das custas a que se refere o § 2º é 
condição para a propositura de nova demanda. 

§ 4º  A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste 
artigo se: 

I - havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar 
a ação; 

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 
que a lei considere indispensável à prova do ato; 

IV - as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem 
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 
constante dos autos. 
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§ 5º  Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na 
audiência, serão aceitos a contestação e os documentos 
eventualmente apresentados.”(NR) 
 
Súmula 9 do TST: A ausência do reclamante, quando adiada a 
instrução após contestada a ação em audiência, não importa 
arquivamento do processo. 
Súmula 74,I do TST: Aplica-se a confissão à parte que, 
expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer 
à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. 
Com a alteração do artigo 844 da CLT pela Lei 13.467 de 2017, a 
súmula deverá ser alterada, no mesmo sentido em relação a 
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Súmula 122 do TST. 

Súmula nº 122 do TST 

REVELIA. ATESTADO MÉDICO (incorporada a Orientação 
Jurisprudencial nº 74 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 
25.04.2005 

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.  
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Súmula 122 do TST. 

Súmula nº 122 do TST 

REVELIA. ATESTADO MÉDICO (incorporada a Orientação 
Jurisprudencial nº 74 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 
25.04.2005 

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.  
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Do não comparecimento das partes e suas consequências 
       
Reclamante: Art. 732 da CLT 
 
Art. 732 - Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o 
reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, der causa ao 
arquivamento de que trata o art. 844. 
 
Se o reclamante faltar a duas reclamações por arquivamento será 
penalizado só podendo entrar com a reclamação seis meses 
depois. (Perempção trabalhista) 
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Audiência de  Instrução e Julgamento 
 
 Art. 847,CLT: Não havendo acordo, o reclamado terá vinte 
minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, 
quando esta não for dispensada por ambas as partes. 
Parágrafo único.  A parte poderá apresentar defesa escrita pelo 
sistema de processo judicial eletrônico até a audiência.” (NR) 
 
 
Assim, encerrada a audiência de conciliação, com a apresentação 
da resposta do réu, terá início à instrução, fase destinada à 
produção da prova dos fatos controversos.  
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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. 
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Razões Finais (art. 850 da CLT): Terminada a instrução, 
poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não 
excedente de 10 (dez) minutos para cada uma.  

 

Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de 
conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. 

  

Art. 851, da CLT: Os trâmites da instrução e julgamento serão 
resumidos em ata. 
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Art. 851 - Os tramites de instrução e julgamento da 
reclamação serão resumidos em ata, de que constará, na 
íntegra, a decisão.  

§ 1º - Nos processos de exclusiva alçada das Juntas, será 
dispensável, a juízo do presidente, o resumo dos depoimentos, 
devendo constar da ata a conclusão do Tribunal quanto à 
matéria de fato.  

§ 2º - A ata será, pelo presidente ou juiz, junta ao processo, 
devidamente assinada, no prazo improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da audiência de julgamento, 
e assinada pelos juízes classistas presentes à mesma 
audiência.  
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Ata de audiência:  
Deve ser juntada em 48 horas. Se não for observa o prazo para 
juntada, às  partes serão novamente intimadas da sentença. 
(Súmula 30 –TST). 
 
Intimação da sentença: art. 852, CLT - partes serão intimadas da 
sentença na própria audiência – Audiência una – 
 
Art. 852 - Da decisão serão os litigantes notificados, 
pessoalmente, ou por seu representante, na própria audiência. 
No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida 
no § 1º do art. 841. 
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DEFESA -   Momento para apresentação da defesa 
Não havendo acordo, determina o artigo 847 da CLT que o 
reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura 
da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as 
partes. 
A possibilidade da defesa verbal materializa o princípio da 
oralidade, muito embora, na prática, seja mais comum a 
apresentação de defesa escrita. 
A contestação apresentada não poderá ser genérica, devendo 
todos os pedidos da petição inicial ser contestados 
individualmente, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 
alegados pelo reclamante. (princípio da impugnação específica). 
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A Consolidação das Leis do Trabalho utilizou o termo “defesa”, 
não se referindo a contestação, artigos 847 e 848 da CLT, mas, o 
artigo 336 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiaria 
ao processo do trabalho dispõe que compete ao réu alegar, na 
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de 
fato e de direito, com que impugna o pedido do autor. 

 

 

 



 
Audiência. Conciliação. Resposta do Réu. Razões Finais 

 

Defesa Processual 
O réu poderá apresentar defesa processual na contestação, 
constituindo-se numa defesa indireta do demandado, sem 
apreciação das questões de mérito da lide, mas tão somente 
baseando-a em aspectos meramente processuais. 
A defesa processual, conhecida como “preliminares”, é 
classificada em peremptórias e dilatórias. 
A defesa processual peremptória, uma vez acolhida põe fim ao 
processo. As dilatórias apenas suspendem ou dilatam o curso do 
processo, sem extingui-lo, retomando o processo o curso normal 
após saneado o vício. 
O artigo 337 do CPC, apresenta as hipóteses de defesa 
processual do réu. 
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“Art. 337 do CPC.  

Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

I - inexistência ou nulidade da citação; 

II - incompetência absoluta e relativa; 

III - incorreção do valor da causa; 

IV - inépcia da petição inicial; 

V - perempção; 

VI - litispendência; 

VII - coisa julgada; 

VIII – conexão; 
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IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 
autorização; 

X - convenção de arbitragem; 

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como 
preliminar; 

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.  
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Defesa de mérito 
A defesa de mérito pode ser indireta de mérito e direta de 
mérito. 
 
A – Defesa indireta de mérito  
 
Na contestação indireta de mérito o reclamado reconhece o fato 
constitutivo do direito do reclamante, mas alega um fato 
modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. 
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B – Defesa direta de mérito 
A defesa direta de mérito ocorre com a negação do fato 
constitutivo do direito do autor. 
Compensação e Retenção 
O Reclamado pode ainda alegar as matérias do artigo 767 da CLT 
que trata da compensação e da retenção, prescrevendo que 
somente podem ser alegadas como matéria de defesa, sob pena 
de preclusão. 
Estabelece a súmula 18 e 48 do C.TST, sobre a matéria: 
Súmula 18 do TST - Compensação. Crédito. Débito. 
A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de 
natureza trabalhista. 
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Súmula 48 do TST - COMPENSAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003. A compensação só poderá ser argüida 
com a contestação. 
 
C - Defesa Prejudicial de Mérito 
A alegação de prescrição pelo reclamado surge como uma 
“prejudicial de mérito”, sendo alegada como defesa indireta de 
mérito.  
Assim, estabelece o artigo 487, II  do CPC, que o processo será 
extinto com resolução de mérito quando o juiz pronunciar a 
decadência ou a prescrição.  
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D – Das Exceções 
As exceções processuais constituem-se em espécie de defesa do 
reclamado que objetivam resolver determinada questão 
pendente, com a finalidade de extinguir o processo sem 
resolução de mérito ou dilatar o seu andamento.  
 

Assim, objetivam as exceções atacar a imparcialidade do 
magistrado ou a competência do juízo a ele vinculado para 
processar e julgar a demanda. 

Nos termos do artigo 799 da CLT , é lícito a qualquer das 
partes arguir,  por meio de exceção, a incompetência, o 
impedimento e a suspeição do magistrado. 
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Art. 799 - Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, 
somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as 
exceções de suspeição ou incompetência. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 
§ 1º - As demais exceções serão alegadas como matéria de 
defesa. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 
§ 2º - Das decisões sobre exceções de suspeição e 
incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, 
não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las 
novamente no recurso que couber da decisão final. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 
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O artigo 800 da CLT, alterado pela Lei 13.467/2017, preceitua: 
“Art. 800.  Apresentada exceção de incompetência territorial no 
prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e 
em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o 
procedimento estabelecido neste artigo. 
§ 1º  Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se 
realizará a audiência a que se refere o art. 843 desta 
Consolidação até que se decida a exceção. 
§ 2º  Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que 
intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para 
manifestação no prazo comum de cinco dias. 
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§ 3º  Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo 
designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de 
suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória, no juízo 
que este houver indicado como competente. 
§ 4º  Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo 
retomará seu curso, com a designação de audiência, a 
apresentação de defesa e a instrução 
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A medida tem como objetivo evitar gastos desnecessários com o 
deslocamento do réu ao juízo territorialmente incompetente, 
permitindo que a exceção de incompetência possa ser arguida e 
julgada antes da audiência. 
 
competência  Absoluta 
Cabe destacar que a incompetência absoluta é arguida em 
preliminar de contestação (artigo 337,II, do CPC).  
 
Todavia, dispõe o artigo 64, §1º do CPC que a incompetência 
absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em 
qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 
exceção. 
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Da Exceção de Suspeição e Impedimento 
O juiz deve ser imparcial, um dos sustentáculos do princípio do 
juiz natural, consiste na inexistência de impedimento ou 
suspeição para julgamento da demanda pelo magistrado, 
apresenta-se como pressuposto de desenvolvimento válido e 
regular do processo. 
No processo do trabalho, o reclamado deve opor a exceção de 
suspeição ou impedimento na primeira oportunidade que tiver de 
falar nos autos ou em audiência (artigo 795 da CLT, após a 
ciência pela parte do fundamento legal que ensejou a suspeição 
ou impedimento do magistrado.  
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O artigo 801 da CLT estabelece as hipóteses de suspeição 
arguíveis no processo do trabalho e também aplicamos de forma 
subsidiária os artigos 144 e 145 do CPC que elencam a 
possibilidade de impedimento e suspeição. 
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Art. 801 - O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por 
suspeito, e pode ser recusado, por algum dos seguintes 
motivos, em relação à pessoa dos litigantes: 
a) inimizade pessoal; 
b) amizade íntima; 
c) parentesco por consangüinidade ou afinidade até o terceiro 
grau civil; 
d) interesse particular na causa. 
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Parágrafo único - Se o recusante houver praticado algum ato pelo 
qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar 
exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição 
não será também admitida, se do processo constar que o 
recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a 
conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado 
ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se 
originou. 
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Art. 144 do CPC 

Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções 
no processo: 

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como 
perito, funcionou como membro do Ministério Público ou 
prestou depoimento como testemunha; 

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo 
proferido decisão; 

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, 
advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou 
companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 
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IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou 
companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração 
de pessoa jurídica parte no processo; 

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de 
qualquer das partes; 

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual 
tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de 
prestação de serviços; 


