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Art. 844 da 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. 

 

§ 1º Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o 
julgamento, designando nova audiência. (Renumerado com 
nova redação pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

 

§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º é 
condição para a propositura de nova demanda. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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§ 4º A revelia não produz o efeito mencionado no caput 
deste artigo se: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

 

I - havendo pluralidade de reclamados, algum deles 
contestar a ação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
13.7.2017) 

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

III - a petição inicial não estiver acompanhada de 
instrumento que a lei considere indispensável à prova do 
ato; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 
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IV - as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem 
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 
constante dos autos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
13.7.2017) 

 
§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado 
na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos 
eventualmente apresentados.(Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 13.7.2017) 
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O parágrafo § 4º do artigo 844 da CLT trata da não 
aplicabilidade dos efeitos da revelia, previsão contida no 
artigo 345 do CPC de 2015, que já eram aplicáveis ao 
processo do trabalho de forma subsidiaria. 

 

Na hipótese do inciso I , a lei não faz distinção entre 
litisconsórcio simples ou unitário, têm a doutrina se 
posicionado, no sentido de que a matéria tem que ser 
comum aos litisconsortes (artigo 116 do CPC), embora não 
necessário, cuja a decisão tem que ser comum a ambos os 
litisconsortes. 
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Exemplo a Terceirização – responsabilidade solidária do 
grupo econômico, sendo a matéria comum, não haverá os 
efeitos da revelia em face da reclamada ausente. 

Mostra-se polêmica a seguinte situação: 

Se uma das reclamadas, regularmente citada não 
comparecer à audiência una, quando a outra não foi citada, 
é possível considerar revel a reclamada ausente? 

Correntes: 

a)   Não se declara a revelia da reclamada ausente 

b) Considera-se revel a reclamada ausente, pois não 
compareceu a audiência para a qual foi devidamente citada. 
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Na hipótese do inciso II do § 4º do artigo  844 da CLT não 
serão aplicáveis os efeitos da revelia se a causa discutir 
direitos indisponíveis preceito previsto no artigo 392 do 
CPC. 

Quanto ao inciso III do § 4º do artigo 844 da CLT, também 
não serão aplicáveis os efeitos da revelia se a petição não 
estiver acompanhada de documento essencial. 

Exemplo: Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, 
prova de filiação por meio da juntada de certidão de 
nascimento. 

Se o autor não juntar o documento essencial, deverá o juiz 
facultar a juntada  no prazo de 15 dias, (artigo 321 do CPC 
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e Súmula 263 do TST. 

Uma vez não juntado o documento, o juiz deverá extinguir o 
processo sem resolução de mérito,  termos do artigo 330, 
IV do CPC. 

 

O inciso IV do § 4º do artigo 844 da CLT, dispõe que não 
serão aplicáveis os efeitos da revelia quando as alegações 
de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou 
estiverem em contradição a prova constante dos autos. 

A inovação é salutar , pois proporciona maior veracidade e 
racionalidade e  justiça à decisão. 
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Conforme o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT, ainda que 
ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, 
serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente 
apresentados. 

 

A providencia prestigia o contraditório e a ampla defesa. 
Haverá a confissão ficta, pelo não comparecimento do 
reclamado, mas não a revelia, pois houve ânimo de defesa, 
e apresentação de contestação. 

Assim, fica revogada a súmula 122 do TST. 
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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.  
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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.  
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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.   
  

 


