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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. 
Parágrafo  único.  Ocorrendo,
entretanto,  motivo  relevante,  poderá
o presidente suspender o julgamento,
designando nova audiência. 

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.[Adiamento da audiência]
§2º.[Custas no arquivamento]
§3º.[Custas  como  condição  para
nova ação]
§ 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. 

§ 5º Ainda que ausente o reclamado,
presente o advogado na audiência,
serão  aceitos  a  contestação e  os
documentos eventualmente
apresentados. (NR) 



SÍNTESE DA ALTERAÇÃO 

Foram acrescentados os §§ 4º e 5º ao art. 844 da CLT. 

Em linhas gerais, o § 4º repete o texto do art. 345 do CPC,
Relacionando  as  mesmas  hipóteses  em  que  a  revelia  não  produzirá  os
efeitos  da  presunção  de  veracidade  das  alegações  de  fato  feitas  pelo
reclamante. 

A  novidade fica  por  conta  do  §  5º,  que  estabelece  que,  na
hipótese de ausência do preposto e presença do advogado da parte
reclamada,  o  juiz  deverá  receber  a  contestação  e  os  documentos
eventualmente apresentados. 

HAVENDO  PLURALIDADE  DE  RÉUS,  A  SIMPLES
APRESENTAÇÃO  DE  DEFESA  POR  UM  DELES,  AINDA  QUE  SEJA
GENÉRICA OU PARCIAL, É SUFICIENTE PARA AFASTAR OS EFEITOS
DA REVELIA DE OUTRO? 

NUMA  RECLAMAÇÃO  EM  QUE  SE  POSTULA  A
CONDENAÇÃO  DA  RECLAMADA  PRINCIPAL  BEM  COMO  A
CONDENAÇÃO  DA  RESPONSÁVEL  SUBSIDIÁRIA  (TOMADORA  DOS
SERVIÇOS), A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR QUALQUER
DELAS APROVEITA A OUTRA?

“O inciso em exame não tem o alcance que a sua expressão literal faz supor.
Somente no regime  litisconsorcial do tipo unitário é que a contestação
apresentada  por  um  dos  compartes  beneficiará  os  demais.  A  razão  é
compreensível: nessa  modalidade de consórcio para a lide, a decisão tem
que ser uniforme para todos os compartes; destarte, eventual entendimento
de  que  a  contestação  oferecida  por  um litisconsorte  não  aproveitaria  os
demais seria aberrante e subversiva do princípio nuclear de que a lide deve
ser  solucionada  de  maneira  igual  para  todos.  No  litisconsórcio  simples,
opostamente,  os  atos  praticados  pelo  litisconsorte  não  se  comunicam,
justamente porque, aqui, a decisão não precisa ser homogênea, podendo,
por isso, a lide ser composta de modo diversificado para cada litisconsorte. É
com vistas a essa espécie de regime litisconsorcial que se deve inteligir o
princípio contido no art. 117, do CPC.” (TEIXEIRA FILHO, 2017, p. 166). 



RECEBIDOS A DEFESA E OS DOCUMENTOS,  O ADVOGADO TEM O
DIREITO AO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR? 

Tese 01: Não, “[...] o próprio §5º, do art. 844, da CLT, determina quais são os
atos  que  o  advogado  do  revel  pode  praticar  na  audiência:  juntar  a
contestação  e  documentos  que,  acaso,  a  instruam.  Nada  além  disso.”
(TEIXEIRA FILHO, 2017, p. 171). 

Tese 02: sim, pois não haveria desequilíbrio, já que a parte autora já tem a
favor de sai a presunção de veracidade de suas próprias alegações. 


