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RESUMO

FERREIRA,  Farley  Roberto  Rodrigues  de  Carvalho.  A  incapacidade  temporária  por 
doença no contrato de trabalho. 178. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, 2015.

A ausência de sistematização jurídica no tratamento da incapacidade temporária por 
doença no contrato de trabalho propicia soluções jurídicas particularizadas, às vezes 
antagônicas, pelo operador do Direito do Trabalho. O objetivo do presente trabalho, a 
partir  dessas  premissas,  foi  encontrar  aspectos  comuns  para  se  propor  essa 
sistematização. Iniciou-se com a abordagem histórica da incapacidade laborativa, suas 
origens,  as  normas  de  direito  internacional  e  no  ordenamento  jurídico  brasileiro 
aplicáveis  ao  tema.  Posteriormente,  estudaram-se  a  definição  e  a  amplitude  da 
incapacidade por doença, bem como sua contextualização no ambiente de trabalho. A 
partir disso, possibilitou-se a verificação de seu reconhecimento concreto no contrato de 
trabalho, por meio da aferição de seus elementos caracterizadores. Não se olvidou a 
abordagem de questões polêmicas como a ordem preferencial de atestados médicos, o 
prazo  para  entrega  desses  documentos  ao  empregador,  o  encaminhamento  do 
empregado à previdência social, bem como as situações especiais de empregados que 
não  recebem  o  auxílio-doença  pela  previdência  social.   Por  fim,  analisaram-se  os 
efeitos da incapacidade no contrato de trabalho, com especial referência à suspensão 
da obrigação de fazer consistente em prestar serviços pelo empregado em razão de 
fortuito,  que  não  impede  a  vigência  de  todas  as  demais  cláusulas  do  contrato  de 
trabalho,  que   somente  são  afastadas  quando  inerentes  ou  relacionadas  à  efetiva 
prestação de serviço. Esse entendimento pautou a análise dos institutos trabalhistas, 
sem prejuízo no apontamento  de outros entendimentos majoritários. Substanciou-se o 
estudo com jurisprudência atualizada e na rara doutrina especializada existente sobre o 
tema.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Contrato de trabalho. Incapacidade de trabalho 
por doença. Suspensão do contrato de trabalho. Efeitos.



RIASSUNTO

FERREIRA, Farley Roberto Rodrigues de Carvalho. L'inabilità temporanea a causa di 
malattia nel contratto di lavoro. 178. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, 2015.

L'assenza  di  sistematizzazione  giuridica  nel  trattamento  di  inabilità 
temporanea  a  causa  di  malattia  nel  contratto  di  lavoro  fornisce  soluzioni  giuridiche 
individuali, a volte antagoniste, la legge sul lavoro dell'operatore. Lo scopo di questo 
studio,  da  queste  premesse,  era  di  trovare  punti  in  comune  per  proporre  tale 
sistematizzazione. E 'iniziato con l'approccio storico di disabilità di lavoro, le sue origini, 
le norme del diritto internazionale e il sistema giuridico brasiliano applicabili al soggetto.  
In seguito,  ha studiato la definizione e la misura della disabilità da malattia e il  suo 
contesto  nei  luoghi  di  lavoro.  Da  questo,  possibile  controllare  il  suo riconoscimento 
effettivo nel contratto di lavoro, mediante la misurazione dei suoi elementi caratteristici. 
NON abbiamo dimenticato l'approccio alle questioni controverse come l'ordine preferito 
dei certificati medici, il termine per la consegna di questi documenti al datore di lavoro, il  
rinvio lavoratore alla sicurezza sociale, nonché la particolare situazione dei lavoratori 
non ha diritto a ricezione delle prestazioni di malattia, di sicurezza sociale. Infine, gli 
effetti della disabilità nel contratto di lavoro è stato analizzato, con particolare riferimento 
alla sospensione dell'obbligo di fornire un servizio coerente dal dipendente a seguito di 
casuale, non esclude la presenza di tutte le altre clausole del contratto di lavoro, che 
vengono rimossi solo quando inerenti o connessi alla fornitura di servizi efficaci. Questa 
comprensione ha guidato l'analisi degli istituti di lavoro, fatte salve la nomina di altre 
intese di maggioranza. Si sostanzia lo studio con la giurisprudenza aggiornato e nella 
rara letteratura specializzata esistente sul tema.

Parole chiave: Diritto del Lavoro. Contratto di lavoro. Inabilità al lavoro per malattia. 
Sospensione del contratto di lavoro. Effetti.



CONCLUSÕES

A  incapacidade  laborativa  é  uma  contingência  social  que  aflige  a 

humanidade  desde  os  tempos  remotos.  Por  essa  razão,  encontram-se  desde  a 

antiguidade sistemas de proteção ao enfermo, como os Collegia romanas, as Guildas e 

Confrarias na Idade Média, bem como a divisão de cultivo de terras das sociedades 

indígenas pré-colombinas, para solidarizar o afastamento em razão de doença.

Em 1883, na Alemanha, inicia-se a concepção do sistema de previdência 

social moderno para a proteção ao trabalhador incapacitado. Essa proteção social se 

alastra  por  diversos  países  e,  em  1919,  forma-se  a  Organização  Internacional  do 

Trabalho. Diversas foram as convenções internacionais que trataram sobre o tema, a 

maioria não ratificadas pelo Brasil.

O  sistema  previdenciário  brasileiro  se  iniciou  com  aplicação  voltada  a 

empregados vinculados ao império e, posteriormente, foram reunidas em institutos por 

categoria  profissional.  Somente  em  1960  ocorreu  a  unificação  do  sistema  de 

previdência brasileiro, mas não incluía o trabalhador rural e o doméstico, que passaram 

a ingressar no sistema previdenciário em 1971 e 1972, respectivamente.

No  âmbito  do  contrato  de  trabalho,  a  incapacidade  laborativa  pode  ser 

definida como a contingência social  em que o indivíduo está inapto de desenvolver  

plenamente  suas  atividades  laborais  em razão  de  alterações  morfopsicofisiológicas 

provocadas por doença ou acidente, contextualizadas no seu ambiente de trabalho.

A  incapacidade  laborativa  total  não  se  confunde  com  o  déficit  funcional 

(incapacidade parcial), porque esta  é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 

função  psicológica,  fisiológica  ou  anatômica;  enquanto  que  aquela  é  a  redução  ou 



impossibilidade  de  realizar  uma  tarefa  específica  (laboral  ou  social)  e  pode-se 

classificada em diferentes graus.

A  impossibilidade  de  o  empregado  cumprir  sua  obrigação  contratual  de 

prestar serviços causada por doença ou acidente é fundamental para a caracterização 

da incapacidade laborativa, no caso, incapacidade total.

O  contrato  de  trabalho  é  bilateral  ou  sinalagmático  em sua  essência.  A 

principal  característica  que  diferencia  os  contratos  bilaterais  dos  unilaterais  é  a 

existência da cláusula resolutiva tácita e a exceção de contrato não cumprido.

Na fase civilista do Direito do Trabalho, a enfermidade era hipótese de justa 

causa do prestador de serviços (artigo 1229, I, do Código Civil de 1916). Essas antigas 

regras civilistas são aplicadas normalmente à prestação de serviços, conforme artigos 

248 e 607 do atual Código Civil.

Com o passar do tempo, o caráter tuitivo do Direito do Trabalho passou a 

aceitar a dispensa do empregado apenas sem justa causa para, finalmente, chegar ao 

entendimento  atual  de  que  inaplicável  a  cláusula  resolutiva  tácita  ao  contrato  de 

trabalho.

Isso ocorreu pelo desenvolvimento do instituto que passou a ser denominado 

como suspensão do contrato de trabalho, que impede a extinção contratual durante 

esse período.

Por  essa  razão,  a  lei  determina  que  são  garantidas  as  vantagens  ao 

empregado afastado quando retornar ao trabalho (artigo 471 da CLT), o que somente 

pode ocorrer com a manutenção do contrato de trabalho.



Compreendeu-se que, em verdade, não se suspende o contrato de trabalho, 

mas apenas seus efeitos, impedindo a extinção contratual. Nesse período as cláusulas 

contratuais estariam congeladas, sem efeitos e, posteriormente, retomariam seu curso 

após a cessação do motivo causador da suspensão. Somente cláusulas secundárias, 

de efeitos negativos, como a lealdade, boa-fé, sigilio profissional, permaneceriam em 

vigor.

A  doutrina  se  apegou  desmesuradamente  nessa  acepção,  mais  se 

preocupando  em  classificar  e  diferenciar  a  suspensão  total  da  suspensão  parcial,  

também chamada de interrupção (em que haveria a obrigatoriedade de pagamento de 

salários, bem como a contagem de tempo de serviço).

Os primeiros 15 dias de afastamento (30 dias após a MP 664/2014)  são 

simplesmente  abonos  de  falta  (artigo  60,  §4º,  da  Lei  8.213/91)  com  o  respectivo 

pagamento  integral  de  salário  (artigo  60,  §3º,  da  Lei  8.213/91),  não  impedindo  a  

aquisição  dos  direitos  do  empregado,  salvo  aqueles  decorrentes  da  prestação  de 

serviço.

Não  atribuiu  a  devida  importância  ao  fato  de  que  apenas  existe  uma 

suspensão da obrigação de fazer consistente em prestar serviços, decorrente de caso 

fortuito, incidente sobre uma das partes da relação jurídica obrigacional.

O contrato de trabalho, sinalagmático como um todo, e não prestação por 

prestação,  permanece  com  suas  cláusulas  integralmente  vigentes,  sem  o 

congelamento ou suspensão.

O caráter protecionista dessa relação jurídica especial, da mesma forma que 

impede a cláusula resolutiva tácita, não permite a aplicabilidade da exceção de contrato 

não cumprido diante dessa situação.



A  partir  dessas  premissas,  entendemos  que  somente  os  direitos  e 

obrigações  que  sejam  inerentes  à  prestação  de  serviços  podem  deixar  de  ser 

cumpridos (vale-transporte, vale-refeição, diárias, etc.) ou estejam a ela correlacionadas 

(promoção em plano de cargos e benefícios por meritocracia, participação nos lucros e 

resultados, entre outros), de acordo com as normas jurídicas aplicáveis (heterônomas 

ou autônomas).

A remuneração, por sua vez, não é devida quando o empregado está em 

licença não remunerada, percebendo auxílio-doença (artigo 476 da CLT), segundo a 

conceituação prevista na própria lei (artigo 457 e 458 da CLT), porque garantida sua 

subsistência  mínima  pela  previdência  social.  Está,  portanto,  em  licença  sem 

remuneração.

Os demais direitos assegurados aos empregados que não dependam direta 

ou indiretamente da prestação de serviços, como os previstos no artigo 458, §2º, da 

CLT,  permanecem  vigentes,  como  o  plano  de  saúde,  além  de  outros, 

exemplificativamente: auxílio-farmácia, educação e cesta básica.

A jurisprudência, no mesmo toar da doutrina, apenas repete o dogma de que 

a suspensão contratual suspende todos os efeitos do contrato de trabalho e que, nos 

casos de interrupção contratual, são devidos salários o o tempo de serviço. Passou-se, 

por  muito  tempo,  a  decidir  as  questões  segundo  a  classificação  da  ocorrência 

(suspensão ou interrupção contratual).

Esse paradigma passou a ser quebrado e chegou ao Tribunal Superior do 

Trabalho que, pautado no caráter sinalagmático do contrato de trabalho, a ser aferido 

de  forma  global  e  não  prestação  por  prestação,  pacificou  jurisprudência  sobre  a 

obrigação de manutenção de plano de saúde na suspensão contratual (Súmula 440).



O mesmo raciocínio, de ocorrer apenas a suspensão da obrigação de fazer 

concernente à prestação de serviços em decorrência de caso fortuito, deve ser aplicado 

nas  situações  em  que  o  empregado  não  recebe  o  auxílio-doença  (no  período  de 

carência,  por  portar  doença  anterior  à  filiação  previdenciária  ou  receber  alta 

previdenciária ainda portador de incapacidade laborativa reconhecida pelo médico do 

trabalho  da  empresa).  Ressalva-se  o  empregado  aposentado  em  que  garantida  a 

proteção  previdenciária  para  sua  subsistência  mínima,  o  que  atenderia  o  caráter 

teleológico do artigo 476 da CLT.

Em razão disso, sumariamente, podemos chegar às seguintes conclusões 

quanto  à  suspensão  da  obrigação  de  fazer  consistente  em  prestar  serviços  pelo 

empregado:

a) não suspende o prazo prescricional;

b) não impede a aquisição de férias, salvo se o empregado perceber mais de 

seis meses de auxílio-doença no mesmo período aquisitivo; mas se  garante o período 

mínimo de gozo de três semanas de férias na superveniência da incapacidade;

c) não receberá gratificação natalina, por decorrer da prestação de serviços;

d)  não  haverá  depósitos  de  FGTS,  salvo  quando  o  empregado  receber 

remuneração ou em razão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho;

e)  impede  a  concessão  de  aviso  prévio  e,  na  superveniência  da 

incapacidade, os efeitos da extinção contratual somente ocorrerão quando cessada a 

suspensão contratual, sem prorrogação do prazo; 



f)  impede a  extinção  contratual  sem justa  causa,  inclusive  no contrato  a 

termo, acarretando na nulidade do ato, com o restabelecimento das partes ao estado 

anterior, por meio da reintegração do empregado; e

g) possibilita a obtenção de garantia de emprego, quando a incapacidade 

laborativa deriva de acidente do trabalho por período superior a 15 dias (ou 30 dias 

após  MP 664/2014),  implicando  na  nulidade  da  dispensa  sem justa  causa,  com a 

consequente reintegração do empregado.

Pode-se apontar como grande perspectiva deste trabalho, o aprofundamento 

da doutrina e jurisprudência quanto aos efeitos da suspensão contratual no contrato de 

trabalho, a fim de que se afaste o dogma de congelamento automático das cláusulas 

contratuais,  ora  advindo  de  preceito  civilista  (exceção  de  contrato  não  cumprido) 

completamente incompatível com o Direito do Trabalho na presente situação.
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