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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo, explicar de uma forma sucinta, os aspectos relacionados 

a suspensão e interrupção dos contratos de trabalho, assim como seus princípios e o surgimento 

histórico dos contratos de trabalho. A suspensão dos contratos de trabalho, acarreta a cessação 

temporária dos efeitos do contrato entre empregador e empregado, neste caso ambas as partes 

não cumprirão as principais obrigações do contrato por um determinado período. Contudo 

existem ainda algumas obrigações, que são aquelas subordinadas, por exemplo, não violar as 

normas de uma empresa no que é quesito confidencial. Um ponto de extrema relevância sobre 

a suspensão e interrupção do contrato de trabalho, é vínculo empregatício, que permanecerá. 

Após a suspensão do contrato de trabalho, a empresa deixa de pagar o salário temporariamente, 

e o trabalhador passa a receber um auxílio do governo federal. O artigo que trata da suspensão 

do contrato de trabalho é o 471 da CLT, que estabelece o seguinte: “Ao empregado afastado do 

emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, 

tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.” Neste diapasão, a suspensão e 

interrupção do contrato de trabalho, nada mais é que a ausência de execução do serviço pelo 

empregado. Essa pausa temporária é uma exceção, uma vez que a regra é o retorno do 

empregado ao trabalho após o período de afastamento, mantendo-se a relação de emprego. 

Tanto na interrupção como na suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não exerce suas 

atividades laborais, mas o temos efeitos diferentes para as duas hipóteses. Na interrupção do 

contrato de trabalho, o tempo de paralisação conta como tempo de serviço para todos os efeitos 

(aposentadoria, férias etc.), e a respectiva remuneração é devida normalmente ao empregado. 

Há algumas hipóteses para interrupção do contrato de trabalho, como aborto não criminoso, 

acidente de trabalho, auxílio-doença, aviso prévio, faltas justificadas, férias, intervalos no 

serviço de mecanografia e digitação, Intervalo do trabalho em minas de subsolo, Intervalo em 

câmaras frias, licença maternidade e licença paternidade, lockout, sobreaviso, repouso semanal 

remunerado e feriados, convocação eleitoral. Essas foram todas as hipóteses de interrupção 

pertinentes ao contrato de trabalho e que consideramos de extrema importância. A Suspensão 

do Contrato de Trabalho causa alguns efeitos de imediato, e o principal efeito é a sustação das 

obrigações contratuais (pagar salário e prestar serviço), durante o período de suspensão. O 

empregado possui várias garantias ao final da suspensão tais como: a garantia de retorno do 

empregado ao cargo anterior ocupado, após o fim da suspensão (art. 471, Consolidação das Leis 

Trabalhistas); a garantia do salário e dos direitos alcançados neste período do tempo; a garantia 

da impossibilidade do rompimento do contrato de trabalho, por ato unilateral do empregador, 

ou seja, a dispensa injusta ou desmotivada no período da suspensão do contrato. Portanto, existe 

um prazo para retorno após a Suspensão do Contrato de Trabalho com a sustação da causa 

suspensiva do contrato, deve o empregado retornar ao serviço e dar continuidade ao contrato 

de trabalho de forma imediata, mas havendo inexistência de qualquer convocação empresarial 
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expressa, pode-se considerar o prazo para retornar de 30 (trinta) dias, após a sustação da causa 

suspensiva (art. 472, parágrafo 1º, Consolidação das Leis Trabalhistas). Caso não retorne ao 

serviço, dá-se a demissão por justa causa por abandono de emprego (art. 482, “i”, Consolidação 

das Leis Trabalhistas). Então estas circunstâncias são hipóteses de suspensão e interrupção do 

contrato de trabalho que envolve apenas sustação provisória de seus efeitos contratuais, ou seja, 

suspende-se somente o trabalho e não o contrato de trabalho, permanecendo-se, este, intacto. 

Embora o objetivo deste artigo é falar sobre a suspensão e interrupção do contrato do trabalho, 

encontraremos também no texto, uma breve análise do período histórico, e alguns princípios 

que norteiam os contratos de trabalho  

 

 ABSTRACT 

This article aims to briefly explain the aspects related to suspension and interruption of 

employment contracts, as well as its principles and the historical emergence of employment 

contracts. The suspension of employment contracts entails the temporary termination of the 

effects of the contract between employer and employee, in this case both parties will not fulfill 

the main obligations of the contract for a certain period. However, there are still some 

obligations, which are subordinate ones, for example, not violating the rules of a company in 

terms of confidentiality. An extremely important point about the suspension and interruption of 

the employment contract is the employment relationship, which will remain. After the 

employment contract is suspended, the company temporarily stops paying the salary, and the 

worker starts receiving assistance from the federal government. The article dealing with the 

suspension of the employment contract is 471 of the CLT, which establishes the following: 

"The employee who is removed from employment is assured, upon his return, all the advantages 

that, in his absence, have been attributed to the category to which he belonged in the company.” 

In this tuning fork, the suspension and interruption of the employment contract is nothing more 

than the absence of performance of the service by the employee. This temporary break is an 

exception, since the rule is for the employee to return to work after the period of absence, 

maintaining the employment relationship. Both in the interruption and in the suspension of the 

employment contract, the worker does not carry out his work activities, but we have different 

effects for the two hypotheses. In the event of an employment contract interruption, the 

stoppage time counts as service time for all purposes (retirement, vacation, etc.), and the 

respective remuneration is normally due to the employee. There are some hypotheses for 

interruption of the employment contract, such as non-criminal abortion, work accident, sick 

pay, prior notice, excused absences, vacations, breaks in the mechanography and typing service, 

Work break in underground mines, Break in chambers holidays, maternity and paternity leave, 

lockout, on-call, weekly paid rest and holidays, election call. These were all the chances of 

interruption pertinent to the employment contract and which we consider to be extremely 

important. The Suspension of the Employment Contract causes some effects immediately, and 

the main effect is the suspension of contractual obligations (paying salary and providing 

services), during the suspension period. The employee has several guarantees at the end of the 

suspension, such as: the guarantee of the employee's return to the previous position held, after 

the end of the suspension (art. 471, Consolidation of Labor Laws); the guarantee of salary and 

rights achieved in this period of time; the guarantee of the impossibility of the termination of 

the employment contract, by unilateral act of the employer, that is, the unfair or unmotivated 

dismissal during the period of suspension of the contract. Therefore, there is a period for return 

after the Suspension of the Employment Contract with the suspension of the suspensive cause 

of the contract, the employee must return to the service and continue the employment contract 

immediately, but in the absence of any express business call, they can -consider the period to 

return of 30 (thirty) days, after the suspension of the suspensive cause (art. 472, paragraph 1, 

Consolidation of Labor Laws). If he does not return to work, he is dismissed for just cause for 
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abandoning his job (art. 482, “i”, Consolidation of Labor Laws). So these circumstances are 

hypotheses of suspension and interruption of the employment contract that involves only 

provisional suspension of its contractual effects, that is, only the work is suspended and not the 

employment contract, which remains intact. Although the purpose of this article is to talk about 

the suspension and interruption of the employment contract, we will also find in the text, a brief 

analysis of the historical period, and some principles that guide employment contracts 

 

INTRODUÇÃO 

O que iremos abordar neste estudo é a análise da suspensão e a interrupção do contrato de 

trabalho, o que nos dispusemos a fazer mediante uma conceituação dessas duas modalidades de 

paralisação dos efeitos do pacto de labor, os seus traços comuns e distintivos, assim como uma 

abordagem sucinta das hipóteses legais.  

 

Diante dessa análise das hipóteses legais de paralisação dos efeitos do contrato, não deixaremos 

de apresentar a eventual divergência doutrinária existente sobre a suspensão e interrupção do 

contrato trabalhista. Partiremos da primícia que a suspensão e interrupção do contrato do 

trabalho inviabilizam a extinção dos contratos por tempo indeterminado, pois ambos sustam de 

modo amplo e o outro de modo restrito as cláusulas do contrato de trabalho durante certo lapso 

de tempo.  

 

A interrupção e suspensão é a causa dos principais efeitos do contrato de trabalho em relação 

às partes, por um fato relevante juridicamente, preservando assim, o contrato de trabalho e 

cessando a atividade laboral por um tempo. Esta também chamada de sustação é de modo 

amplo, pleno e absoluto dos efeitos das cláusulas expressas e implícitas do contrato, não 

rompendo o vínculo empregatício entre ambas as partes. 

 

E imprescindível entender que mesmo havendo suspensão ou interrupção do contrato de 

trabalho, este contrato mantém uma característica muito importante, na verdade sendo a 

principal característica que é a continuidade de vigência de todas as obrigações contratuais. 

 

A Constituição Federal de 1988 e a Consolidação da Leis do Trabalhistas, ao longo da evolução 

histórica, trazem amparo ao trabalhador, assegurando igualdade de direitos para trabalhadores 

urbanos e rurais, através dos princípios constitucionais protetores e do direito laboral, assim 

como a legislação, para igualar a pessoa hipossuficiente, qual seja o trabalhador, de forma 

conferir uma superioridade jurídica capaz de garantir direitos mínimos para a prestação dos 

serviços laborais firmados por um contrato de trabalho, independentemente de sua suspenção 

ou interrupção.  

 

 

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SURGIMENTO DO TERMO CONTRATO 

Obviamente precisamos discorrer sobre direito do trabalho, mas, para tanto, há a necessidade 

de analisar seu contexto histórico, de forma a observar como surgiu a questão de acordo com o 

fato e a forma pela qual o direito a absorveu para trazer uma solução à sociedade, evitando lesão 

e oferecendo sincero nivelamento de aplicação do direito de forma igualitário a todos. A priori, 

a evolução histórica do direito do trabalho se desdobra pela noção de direito na qual é dinâmico, 

pois se observa os fatos que sucedem na vida social, assim como os valores que se originam 

das ideias, exigindo-se, pela correlação de ambos, o surgimento da norma, podendo-se concluir 

que a percepção da norma apontada em relação a formação histórica do direito do trabalho é 

confirmada 
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Ademais foi na Revolução Francesa de 1848 e na sua Constituição que reconheceram o primeiro 

dos direitos econômicos e sociais: o direito do trabalho. Foi imposta ao Estado a obrigação de 

dar meios ao desempregado de ganhar sua subsistência. Com o aparecimento da máquina a 

vapor, houve uma mudança na economia, daí se dá o surgimento da Revolução Industrial, 

trazendo o desenvolvimento do Direito do Trabalho e o Contrato de Trabalho, transformando o 

Trabalho em Emprego, pelo fato de as pessoas, em geral, passarem a trabalhar recebendo seus 

salários A Revolução Industrial acabou transformando o trabalho em emprego. Os 

trabalhadores, de maneira geral, passaram a trabalhar por salários. Com a mudança, houve uma 

nova cultura a ser apreendida e uma antiga a ser desconsiderada (MARTINS, 2007, p. 6). 

 

E foi onde existia carvão que as indústrias se instalaram, exigindo trabalho despótico, tirano, 

arbitrário de seus empregados nas minas que laboravam, prestando serviços em péssimas 

condições.  Considerando os abusos cometidos nas relações de trabalho, seja pela carga horária 

excessiva exigida para menores e mulheres com percepção ínfima dos salários, seja pelo fato 

de o proprietário ser o detentor dos meios de produção, maquinários, rechaça a desigualdade do 

trabalhador, havendo necessidade da intervenção do Estado para regular as condições de 

trabalho e o bem-estar social, passando a proteger jurídica e economicamente o trabalhador 

hipossuficiente através dos contratos e Leis Trabalhistas. Mormente a história do Direito do 

Trabalho identifica-se com a história da subordinação, do trabalho subordinado. Constata-se 

que a preocupação maior é com a proteção do hipossuficiente e com o emprego típico. 

 

Segundo um artigo publicado por Alexandre Chavesa o direito do trabalho também se alastrou 

na Itália com a criação da Carta del Lavoro de 1927, a influência fascista na CLT qual instituía 

um sistema corporativista-fascista, tendo inspirado outros países, assim como o Brasil. Sua 

finalidade era organizar os interesses que divergiam da Revolução Industrial, visando estruturar 

a economia ao redor do Estado avivando o interesse nacional, ademais aplicar regras a todas as 

pessoas. Importante salientar os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos do 

homem que prevê alguns direitos laborais tais como limitação razoável do trabalho, férias 

remuneradas proporcionais, repouso e lazer, dentre outros direitos. Deve-se ajustar à história 

do direito do trabalho, as fases pela qual se conquistou tais direitos como, direitos de primeira 

geração quais sejam os direitos de liberdade, assim como os direitos de segunda geração que se 

subdividem em econômicos, sociais e culturais, bem como os direitos coletivos e, por último, 

os direitos de terceira geração que protegem além do indivíduo, os atinentes ao meio ambiente.  

 

De todo o processo histórico, salienta-se, atualmente, a necessidade de um Estado neoliberal, 

ou seja, com modesta intervenção nas relações entre as pessoas, no entanto, o empregado, por 

ser hipossuficiente na relação de trabalho, necessita de proteção. No que tange a evolução 

histórica no Brasil, podemos destacar a partir da Constituição de 1891 que reconheceu a 

liberdade de associação, de cunho geral, definindo o direito de todos se associarem e reunir-se, 

livremente sem armas, só havendo a interferência da polícia para a garantir a ordem pública. 

Em decorrência da primeira Guerra Mundial e com o surgimento da Organização Internacional 

do Trabalho, em 1919, e as mudanças ocorridas na Europa, promoveram a criação das normas 

trabalhistas no Brasil. Diversos imigrantes que residiam no país à época, iniciaram 

manifestações para reivindicar melhorias nas condições de trabalho e salário, nascendo, através 

de Getúlio Vargas, em 1930, a idealização da política trabalhistas. Na época da política de 

Getúlio Vargas, pelo fato de existirem diversas leis esparsas para tratar de vários assuntos 

trabalhistas, houve a necessidade de organizar essas normas, por isso, publicou-se o Decreto-

lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, validando a Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Seguidamente, começa a surgir novas leis ordinárias tratando de direitos como o repouso 

semanal remunerado (Lei nº 605/49), atividade dos empregados vendedores, viajantes e 

pracistas (Lei nº 3.207/57), 13º salário (Lei 4.090/62), salário família (Lei 4.266/63), lei dos 

empregados domésticos (Lei 5.859/72), trabalhador rural (Lei 5.889/73), assim como diversas 

leis que vieram a surgir a posterior. Em 05 de outubro de 1988, foi ratificada a Constituição, 

vigente atualmente no Brasil, Estado democrático de direito, que veio a intitular, em capítulo 

próprio, o Capítulo II, “Dos Direitos Sociais”, do Título II, “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”, separando do âmbito da ordem econômica e social como acontecia nas 

Constituições anteriores, dando maior importância à questão. Precisamos entender 

primeiramente que o Contrato de Trabalho, é uma relação de trabalho e emprego e tem natureza 

jurídica, carregada de duas teorias. Em função da extraordinária importância social do fato da 

prestação do trabalho subordinado, há uma variedade de teorias que procuram explicar a 

natureza jurídica do vínculo que existe entre os dois sujeitos da relação empregatícia: 

empregado e empregador. Há duas grandes correntes doutrinárias que se destacam: a 

contratualista e a anticontratualista. 

 

Os que defendem as teorias contratualistas esteiam que a relação empregatícia é de natureza 

contratual, tão logo ninguém é empregado ou empregador se não manifestar livremente a sua 

vontade em tal sentido. A origem da teoria contratualista vem do direito romano, que incluía o 

trabalho e a mão de obra entre as espécies de locação (locatio operis e locatio operarum). 

Joseph Julien Bonnecase, Louis Josserand e Marcel Ferdinand Planiol foram os precursores da 

ideia de enquadrar o contrato de trabalho como contrato de arrendamento. Para eles, a coisa 

locada é a força de trabalho que existe dentro de cada pessoa, podendo ser utilizada por outrem, 

como a força de uma máquina ou um cavalo. Posteriormente, o contrato de trabalho foi 

considerado um contrato de compra e venda, em virtude da concepção de que o trabalho era 

mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, sendo o salário o preço dessa mercadoria. 

Francesco Carnelluti encampou tal tese ao equiparar o contrato de trabalho ao fornecimento de 

energia elétrica, na qual o empregado só concedia o gozo de sua força de trabalho. Há, ainda, 

os contratualistas Chatelain, Lyon-Caen e Renault, que advogam a teoria da sociedade, segundo 

a qual, o contrato de trabalho nada mais é do que um contrato de sociedade, onde ambas as 

partes cedem alguma coisa em comum (união, força física, inteligência, habilidade, técnica) 

com vistas a dividir o benefício daí resultante. Portanto o avanço nessa temática propõe a 

existência de um contrato regulamentado, lembrando que o espaço deixado à liberdade das 

partes é cada vez mais reduzido em benefício de imperativos sociais e econômicos. 

 

Porém os defensores das teorias anticontratualistas ou acontratualistas o vínculo que une 

empregado e empregador independe de contrato. Na verdade, os anticontratualistas buscam 

fundamentar a relação empregatícia fora dos âmbitos do direito civil, de índole liberal. O 

empregado, aqui, simplesmente se insere no contexto empresarial, independentemente de sua 

vontade, em face da natureza de ordem pública das normas que regem a relação entre 

empregado e empregador. Em decorrência da redução e até da ausência da manifestação livre 

da vontade do tomador e do prestador do trabalho subordinado tanto na formação quanto no 

desenvolvimento da relação empregatícia, os defensores das teorias anticontratualistas 

preferem a substituição da expressão contrato de trabalho por relação de trabalho. Daí a adoção 

dos termos inserção, engajamento ou ocupação do trabalhador na empresa, uma vez que para 

os adeptos das teorias anticontratualistas empregado e empregador não firmam contrato, antes 

se tornam membros de uma empresa. Ato-condição é teoria proposta pelo anticontratualista que 

classificava os atos jurídicos em ato-regra, ato jurídico subjetivo e ato-condição. O primeiro 

ocorreria quando houvesse a intenção das partes em modificar a ordem jurídica, criando-se 

novas regras (ex.: assembleia de acionistas, convenção coletiva); o segundo se daria em 
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situações momentâneas e especiais, envolvendo apenas as partes interessadas, como no contrato 

e no quase-contrato; o terceiro decorreria de imperativo normativo de ordem pública, 

porquanto, antes que as partes manifestassem qualquer vontade, já existiria um verdadeiro 

estatuto legal que seria aplicado logo que se iniciasse a relação. No terreno da relação de 

trabalho se propõe a noção de engajamento, que significa início da relação de trabalho, podendo 

ser contratual ou não, mediante simples consentimento tácito de adesão. Esta adesão, lembra 

Evaristo de Moraes Filho, “é um mero ato-condição” A teoria da relação de trabalho, que, 

segundo Amauri Mascaro Nascimento, encontra em Molitor fervoroso defensor, desconsidera 

qualquer ato entre empregado e empregador, pois a relação se origina do próprio fato do 

trabalho.  

 

Como desdobramento desta teoria surgiram outras, como a teoria da inserção, defendida pelo 

próprio Molitor, teoria da ocupação (Nikisch) e teoria da incorporação (Siebert). Sobre tais 

teorias, Evaristo de Moraes Filho esclarece que, “Por qualquer dessas teorias, muito 

assemelhadas, refletindo o mesmo regime político-social, não há contrato, mas simples relação 

de fato, de inserção, de ocupação, de incorporação, pela qual nasce o status de empregado. Tudo 

se inicia e se aperfeiçoa com a efetiva prestação de trabalho”, ou, como preferem os alemães, 

“relação de ocupação fática”.  

 

Na Itália, a teoria relacionista foi sustentada por Deveali e Angelelli. Teve seu apogeu com a 

Carta del Lavoro, de 1927. Na Espanha, a doutrina anticontratualista encontrou grande 

aceitação com o Fuero del Trabajo, em suma, preleciona Amauri Mascaro Nascimento: “Pisar 

os pés no estabelecimento e começar a prestação efetiva dos serviços é o quanto basta. Frise-se 

que notando a inviabilidade de raciocínio tão simplista, alguns autores relacionistas procuram 

admitir uma dose de concurso de vontade” há, ainda, no âmbito da corrente anticontratualista, 

a teoria institucionalista, que é defendida pelos franceses Paul Durand e Savatier que se 

alimenta do conceito de instituição, difundido por Maurice Hauriou e Georges Rennard. Para 

os institucionalistas, a relação de trabalho não esgota o conjunto das relações entre empregados 

e empregadores, pois ambos se integram numa comunidade econômica constituída pela 

empresa. Esta teoria encontra em Luiz José de Mesquita um dos mais renomados defensores no 

nosso país, influenciando, ainda que timidamente, o direito positivo brasileiro, por meio dos 

institutos da cogestão e da participação nos lucros (Constituição Federal, art. 7º, XI). No interior 

da teoria anticontratualista reside também a teoria do contratorealidade. Trata-se de teoria 

preconizada, para quem a relação jurídica de trabalho somente se forma com a prestação efetiva 

do serviço em determinada empresa, ou seja, só existiria esta espécie de “contratorealidade” 

quando houvesse condições reais de prestação de serviço. Este renomado autor, embora adepto 

da corrente anticontratualista, admite a concorrência de vontade do trabalhador para a existência 

da relação de trabalho. O direito positivo brasileiro, entretanto, parece não acolher essa teoria 

(Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 4º), mesmo porque há casos em que os efeitos do 

contrato ficam interrompidos (não há trabalho efetivo), mas ninguém duvida de que este evento 

descaracteriza a existência do contrato de trabalho. A jurisprudência, no entanto, vem utilizando 

a expressão “contratorealidade” como sinônima de “princípio da primazia da realidade” ou 

“princípio do contratorealidade”.  

 

Houve, portanto, uma intensa evolução na legislação até culminar na Constituição de 1988, que, 

no art. 7º, arrola inúmeros direitos aos trabalhadores que visam à melhoria de sua condição 

social. Por outro lado, também ofereceu instrumentos para flexibilização de direitos 

trabalhistas. A emenda Constitucional nº 24 transformou as Juntas de Conciliação e Julgamento 

em Varas do Trabalho, extinguindo a representação classista. A emenda Constitucional nº 45 

ampliou a competência da Justiça do Trabalho para abarcar também as controvérsias oriundas 
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das demais relações de trabalho, aí incluídas, segundo nossa opinião, as lides entre: 

representantes comerciais e representados; profissional liberal e cliente, inclusive qualquer tipo 

de advogado e cliente; trabalhadores rurais sem vínculo de emprego e respectivos tomadores. 

 

A ORIGEM DO PENSAMENTO CONTRATUALISTA 

 

Em um de seus artigos, Mateus Oka, cientista social pela Universidade Estadual de Maringá 

menciona que mesmo sendo Nicolau Maquiavel considerado oficialmente um pioneiro na 

história ocidental a pensar o Estado de modo sistemático, com sua obra O Príncipe. Entretanto, 

o próximo marco na filosofia e na ciência política viria com o contratualismo, compreendida 

pelas teorias de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. As teorias 

contratualistas emergiram em um contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, 

além de um embate entre o liberalismo e o governo monárquico. Assim, o Estado é uma grande 

questão central no contratualismo. O contratualismo se baseia na ideia de que o Estado provém 

de um contrato social. Com efeito, esse “social” significa que não é natural, ou seja, o Estado 

simboliza também a superação ou a desagregação de um estado de natureza. 

 

Os principais representantes do contratualismo são: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-

Jacques Rousseau. Embora eles sejam abarcados na mesma corrente filosófica, cada um a seu 

modo teorizou sobre a origem do Estado. Consequentemente, foi pensado por eles qual o 

modelo de sociedade deveria ser buscado. Tanto que as teorias do contratualismo partem de 

fundamentos sobre a racionalidade e a liberdade humana. Entretanto, cada autor formulou sua 

ideia de contrato de modo diferente. Thomas Hobbes vem da ideia como a de que “o homem é 

o lobo do homem”. Assim, em um estado de natureza originário da humanidade, havia uma 

guerra de todos contra todos. Sem um agente que regule leis e regras de convivência, todos os 

indivíduos viviam lutando para defender sua propriedade. Para John Locke, diferentemente de 

Thomas Hobbes, o estado de natureza fornece um cenário de liberdade e igualdade a todos os 

indivíduos. Nesse contexto, seres humanos são guiados pela lei natural incumbida por Deus, 

que preserva a liberdade e o respeito à vida a todos. No entanto, mesmo no estado natural, há 

conflitos a respeito da propriedade. Diante disso, é necessário criar um contrato social que 

estabeleça uma autoridade para resolver os conflitos e injustiças. Consequentemente, as pessoas 

abdicam de sua liberdade natural para gerar uma sociedade política organizada sob uma 

autoridade comum, segundo eles o interesse próprio e os desejos desmedidos dos indivíduos 

levam ao caos e a guerra. Para frear esses ímpetos, o Estado se institui por meio de um contrato 

social livre e consentido. Já Jean-Jacques Rousseau apresenta uma teoria diferente a respeito 

do contrato social.  

 

Para o autor, a humanidade nasce como um “bom selvagem”, ou seja, o ser humano é bom no 

estado de natureza. Todavia, o desenvolvimento das relações sociais e o surgimento da cultura 

corrompem as pessoas e cria a desigualdade. Com o objetivo de reverter essa condição, a 

humanidade deveria tentar retomar princípios do estado de natureza, mas a partir de um contrato 

social baseado em duas normas: a igualdade e a liberdade. Para Rousseau, a liberdade só surge 

a partir do entendimento de que a vontade coletiva deve permanecer sob as individuais. 

 

OS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS 

 

Há relações jurídicas em que os sujeitos estão em postura de igualdade substancial e, 

consequentemente, em posição de equivalência contratual. Diante dessas relações, a atuação 

estatal esperada é exatamente a de não privilegiar um contratante em detrimento de outro. Esse 
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figurino contratual, entretanto, não pode ser conservado quando evidente a dessemelhança de 

forças ou de oportunidades entre os sujeitos das relações contratuais. 

 

O princípio protetor é o critério que orienta todo o Direito do Trabalho e com base no qual as 

normas jurídicas devem ser elaboradas, interpretadas e aplicadas e as relações jurídicas 

trabalhistas devem ser desenvolvidas. Este princípio tem por fundamento a proteção do 

trabalhador enquanto parte economicamente mais fraca da relação de trabalho e visa assegurar 

uma igualdade jurídica entre os sujeitos da relação, permitindo que se atinja uma isonomia 

substancial e verdadeira entre eles. “Seu propósito consiste em tentar corrigir desigualdades, 

criando uma superioridade jurídica em favor do empregado, diante da sua condição de 

hipossuficiente”. A concepção protecionista adotada pelo Direito do Trabalho remonta à 

própria formação histórica deste ramo do Direito e tem como fundamento a constatação de que 

a liberdade contratual assegurada aos particulares não poderia prevalecer em situações nas quais 

se revelasse uma desigualdade econômica entre as partes contratantes, pois isso significaria, 

sem dúvida nenhuma, a exploração do mais fraco pelo mais forte, ao reconhecer a desigualdade 

natural das partes na relação de trabalho, o legislador inclinou-se para uma compensação dessa 

desigualdade econômica desfavorável ao trabalhador com uma proteção jurídica a ele favorável, 

ou seja, o Direito do Trabalho passou a responder ao propósito fundamental de nivelar 

desigualdades. 

 

Ainda salienta Carla Teresa Martins Romar que, no entanto, com a Reforma Trabalhista trazida 

pela Lei n.13.467/2017, a sistemática do Direito do Trabalho brasileiro, fundada na proteção 

do trabalhador enquanto parte hipossuficiente na relação laboral, restou modificada, o que 

alterou significativamente o princípio em estudo. De fato, considerado a espinha dorsal do 

Direito do Trabalho, pode-se dizer que o princípio da proteção ao hipossuficiente, embora não 

tenha sido extinto, foi afetado pela Reforma Trabalhista. Nesse contexto, aspecto de extrema 

relevância decorrente da Lei n. 13.467/2017 é a ampliação da autonomia individual do 

trabalhador, permitindo e considerando válida a negociação direta entre este e o empregador 

sobre diversos aspectos, como, por exemplo, para pactuação de compensação de jornada através 

de banco de horas (§ 5º, art. 59, CLT), das regras do teletrabalho (art. 75-C, CLT), rescisão do 

contrato de trabalho sem necessidade de homologação (art. 477, CLT) e extinção do contrato 

de trabalho por comum acordo entre as partes (art. 484-A, CLT).  

 

Verifica-se, portanto, que a Reforma Trabalhista adota posicionamento no sentido de considerar 

que o trabalhador tem condições de negociar diretamente com o empregador em diversos 

aspectos decorrentes da relação de emprego, não entendendo aquele como parte 

economicamente mais fraca da relação, e afastando, portanto, o conceito de hipossuficiência. 

Além de afastar o conceito de hipossuficiência sobre diversos aspectos decorrentes da relação 

de emprego, o legislador passa a entender, ainda, que existem trabalhadores que não podem ser 

considerados economicamente mais fracos e sobre os quais não se pode pressupor desigualdade 

em relação ao empregador. O parágrafo único do art. 444 da CLT, acrescido pela Lei n. 

13.467/2017, considera como hipersuficientes os trabalhadores portadores de diploma de nível 

superior e que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, autorizando a livre estipulação por esses 

trabalhadores sobre os direitos em relação aos quais a negociação coletiva foi ampliada (art. 

611-A, CLT). Ressalte-se, ainda, que outra das grandes modificações introduzidas pela Lei n. 

13.467/2017 é a prevalência do negociado sobre o legislado. Partindo do pressuposto de que a 

lei não dá conta de contemplar todas as situações e de atender às necessidades particulares de 

cada categoria, o legislador valorizou a negociação coletiva, considerando-a válida mesmo que 

esta contrarie certos preceitos legais. Nesse sentido, citam-se, em especial, as previsões contidas 
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no § 3º do art. 8º, no art. 611-A, caput e parágrafos, no parágrafo único do art. 611-B e no art. 

620, todos da CLT. Reconhecido como o princípio mais importante do Direito do Trabalho, o 

princípio protetor se expressa sob três formas distintas, que podem ser caracterizadas como suas 

regras de aplicação27, que, no entanto, também foram afetadas pela Reforma Trabalhista 

trazida pela Lei n. 13.467/2017: 

 

Antes de analisar o conceito e a extensão desta variável do princípio da proteção, é importante 

destacar que ela normalmente é tratada pela doutrina sob o atécnico nome jurídico “princípio 

da aplicação da norma mais favorável”. Afirma-se isso porque o ora analisado princípio não 

incide apenas sobre fontes normativas (como a lei, o contrato coletivo, a sentença normativa), 

mas também sobre fontes estritamente contratuais, inclusive sobre aquelas decorrentes do 

exercício da autonomia individual privada (como o contrato individual de emprego e o 

regulamento interno de trabalho). Desse modo, em lugar da tradicional menção à expressão 

“norma mais favorável”, preferiu-se usar neste estudo “fonte mais favorável”, pela amplitude e 

pelo acerto. A constituinte de 1988, antevendo o aumento das pressões do capital sobre o 

trabalho nas décadas seguintes, tratou de inserir no texto constitucional uma série de direitos 

sociais e trabalhistas mínimos, com o objetivo claro de colocá-los além do alcance do poder 

constituinte derivado, do poder legislativo infraconstitucional e, obviamente, do poder negocial 

conferidos às partes. A única ressalva apresentada no texto diz respeito às propostas que 

visassem à melhoria da condição social dos trabalhadores, sendo certo que estas, pela 

concepção oferecida pela própria Constituição, estariam sempre no topo da pirâmide do 

ordenamento jurídico 

 

O princípio da manutenção da condição mais benéfica ou da inalterabilidade contratual in pejus 

baseia-se no mandamento nuclear protetivo segundo o qual, diante de fontes autônomas com 

vigência sucessiva, há de se manter a condição anterior, se mais benéfica. Assim, a título de 

exemplo, imagine-se que, por ocasião da admissão de um empregado, existisse um regulamento 

empresarial interno que oferecesse, entre outras vantagens, férias de sessenta dias por ano. A 

extinção ou a modificação desse regulamento não seria suficiente para que desaparecesse o 

direito às férias em dimensão privilegiada. O regulamento poderia até ser extinto ou 

modificado, mas essa extinção ou modificação somente valeria para empregados contratados 

depois do ato modificativo do regulamento. Nesse sentido, é positivo observar o teor da Súmula 

51, I, do TST, no sentido de que “as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem 

vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação 

ou alteração do regulamento”. O art. 468 da CLT consubstancia o princípio da manutenção da 

condição mais benéfica, na medida em que assevera que “nos contratos individuais de trabalho 

só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde 

que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da 

cláusula infringente desta garantia. 

 

O princípio da avaliação interpretativa in dubio pró-operário baseia-se no mandamento nuclear 

protetivo segundo o qual, diante de uma única disposição, suscetível de interpretações diversas 

e ensejadora de dúvidas, há que aplicar aquela que seja mais favorável ao trabalhador. Essa 

avaliação pró-vulnerável não é exclusiva do direito do trabalho. O próprio Código Civil, em 

relação aos contratos de adesão, disciplinou o tema da interpretação em seu art. 423, ao dispor 

nos seguintes termos: 
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ASPECTOS DA SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO 

 

Uma grande parte da doutrina crítica a aquilo que concerne ao assunto da diferenciação entre 

suspensão e interrupção. Primeiramente porque não guarda a harmonia com a distinção 

realizada de forma usual com as expressões “suspensão” e “interrupção”. Isto, porque, em 

algumas hipóteses legais, não há segurança na inclusão como “suspensão” ou “interrupção”, 

pois, reunidas características dos dois institutos na mesma situação. 

 

Tão logo, alguns preferem tratar desses institutos como “suspensão parcial” (interrupção) ou 

“suspensão total” (suspensão) do contrato de trabalho. A Consolidação das Leis Trabalhistas 

no Título IV, Capítulo IV, trata da Suspensão e da Interrupção do contrato de trabalho, e grande 

parte da doutrina, seguindo esta distinção, entende que como suspensão se deve encarar a total 

paralisação dos efeitos do contrato de trabalho, e como interrupção, procura-se explicar, 

compreende-se a manutenção de alguns efeitos e a paralisação de outros. Trata-se de técnica 

peculiar apenas ao direito pátrio e que, em verdade, se trata de mais uma terminologia ineficaz 

para substituir a suspensão parcial do contrato, cujo vínculo júris não se rompe nem se 

interrompe com ocorrências de determinadas causas, que apenas suspendem temporariamente 

a relação de emprego. A suspensão do Contrato de Trabalho pode ser total ou parcial. Torna-se 

totalmente quando as duas obrigações fundamentais, a de prestar o serviço e a de pagar o salário, 

se tornam reciprocamente inexigíveis. Há suspensão parcial quando o empregado não trabalha 

e, não obstante, faz jus ao salário. 

 

Todavia, porém, deve-se entender que a diferença entre as duas modalidades de cessação 

provisória dos efeitos do contrato de trabalho é uma opção legal, previsto na legislação, que 

utilizou expressamente a nomenclatura “suspensão” e “interrupção” de acordo com o Capítulo 

IV do Título IV da Consolidação das Leis Trabalhistas. O Decreto 99.684/90, artigo 28, que 

regulamenta a Lei 8.036/90 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), também se utiliza da 

terminologia “interrupção do contrato de trabalho”. 

 

Durante o período do contrato de trabalho, ele pode sofrer algumas mudanças que significam a 

ausência de prestação de serviços, porém isto não acarretará a cessação do vínculo de emprego. 

Estas possibilidades de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, estão indicadas no 

Capítulo IV, do Título IV, da Consolidação das Leis do Trabalho. Mas os referidos termos 

recebem certas críticas por parte de alguns autores na doutrina, encontram-se adotados em nosso 

sistema de direito positivo. Na realidade, o que fica suspenso não é o contrato de emprego em 

si (que permanece em vigor), mas sim os seus efeitos principais, especialmente quanto à 

prestação do trabalho. Tão logo eles entendem, suspende-se a prestação do trabalho e não o 

contrato. 

 

 A Suspensão do Contrato de Trabalho causa alguns efeitos de imediato, e o principal efeito é 

a sustação das obrigações contratuais (pagar salário e prestar serviço), durante o período de 

suspensão. O empregado possui várias garantias ao final da suspensão tais como: a garantia de 

retorno do empregado ao cargo anterior ocupado, após o fim da suspensão (art. 471, 

Consolidação das Leis Trabalhistas); a garantia do salário e dos direitos alcançados neste 

período do tempo; a garantia da impossibilidade do rompimento do contrato de trabalho, por 

ato unilateral do empregador, ou seja, a dispensa injusta ou desmotivada no período da 

suspensão do contrato. 
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No período da suspensão do contrato de trabalho a dispensa por justa causa se dá, quando o 

empregado, comprovadamente, cometer ato lesivo à honra ou boa forma, ou ofensas físicas 

contra o empregador (Art. 482, “k”, Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 

Também quando há pedido de demissão no período suspensivo do contrato, no qual este pedido 

terá que ter a assistência sindical ou administrativa ou de jurisdição voluntária. É um ato nítido 

de pura e simples renúncia (Art. 500, Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 

Ademais, existe um prazo para retorno após a Suspensão do Contrato de Trabalho com a 

sustação da causa suspensiva do contrato, deve o empregado retornar ao serviço e dar 

continuidade ao contrato de trabalho de forma imediata, mas havendo inexistência de qualquer 

convocação empresarial expressa, pode-se considerar o prazo para retornar de 30 (trinta) dias, 

após a sustação da causa suspensiva (art. 472, parágrafo 1º, Consolidação das Leis 

Trabalhistas). Caso não retorne ao serviço, dá-se a demissão por justa causa por abandono de 

emprego (art. 482, “i”, Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 

Segundo MARTINEZ, (pag, 1058) diz a respeito dos aspectos da Interrupção e Suspensão dos 

Contrato de Trabalho.  

 

Salienta ele que na suspensão, apesar de mantido o vínculo contratual, há cessação da prestação 

dos serviços e do correspondente pagamento. Na interrupção, por outro lado, embora também 

esteja conservado o vínculo contratual e paralisadas as atividades (tal qual ocorre com a 

suspensão), mantém-se a outorga de quantia equivalente à contraprestação. Perceba-se que as 

duas mencionadas figuras são espécies do gênero suspensão contratual lato sensu” É importante 

anotar que os fenômenos jurídicos da suspensão e da interrupção contratuais não atingem o 

negócio jurídico de emprego em si, mas apenas os efeitos decorrentes desses ajustes, sendo os 

empregados o alvo preferencial dessa ação protetiva”. 

 

Com base nas palavras de DELGADO, (pag, 664) relata. “Ciente de que os contratos a termo 

não atendem aos objetivos básicos do Direito do Trabalho, a legislação busca restringir ao 

máximo suas hipóteses de pactuação e de reiteração no contexto da dinâmica justrabalhista.  

 

Contudo, caso licitamente pactuados, não retira o ramo justrabalhista as consequências próprias 

e específicas a esse modelo de contratação empregatícia. Entre tais consequências está aquela 

que informa que, nos contratos a prazo, os institutos da interrupção e suspensão contratuais não 

produzem os mesmos efeitos típicos aos contratos indeterminados. Duas posições principais 

despontam a esse respeito. A primeira delas considera que a interrupção e a suspensão sustariam 

os efeitos contratuais, mas apenas dentro do lapso temporal já prefixado ao contrato, sem terem 

o condão de prorrogar o termo final do contrato a prazo. O contrato extinguir-se-ia 

normalmente, em seu termo conclusivo prefixado, ainda que o obreiro esteja afastado do 

trabalho em virtude de causa suspensiva ou interruptiva legalmente tipificada (licença 

previdenciária, por exemplo). A segunda posição admite a restrição de efeitos da 

suspensão/interrupção no contexto dos contratos a prazo, mas pondera que a causa suspensiva/ 

interruptiva teria o condão de prorrogar o vencimento do termo final do contrato até o instante 

de desaparecimento do fator de suspensão/interrupção do pacto, momento em que o contrato 

extinguir-se-ia automaticamente”. 

 

Segundo o doutrinador NASCIMENTO (pag, 1121) diz que: “A suspensão do trabalho, em 

nossa lei denominada suspensão ou interrupção do contrato na verdade suspensão de alguns dos 
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efeitos do contrato durante uma inatividade temporária do empregado, abrange as hipóteses nas 

quais há a paralisação da atividade do trabalhador.  

 

O fundamento da figura jurídica da suspensão do contrato de trabalho é a necessidade de 

ausências ou afastamentos do empregado, portanto a paralisação momentânea, ou mesmo 

durável, da prestação de serviços e que não deve ser causa de ruptura contratual. A relação de 

emprego, desenvolvendo-se como de trato sucessivo, sujeita-se a uma série de adversidades. 

Assim também os seus sujeitos, de modo que seria quase impossível que o empregado sempre 

viesse a trabalhar, porque há fatos e atos que são justificáveis no sentido de dar ampla 

admissibilidade à sua inação”. 

 

Segundo as palavras de CASSAR (pag, 970) aduz que: “A legislação brasileira adotou 

terminologia própria, Suspensão e Interrupção, para denominar os períodos de sustação, de 

algumas ou quase todas as cláusulas contratuais, abandonando os critérios da doutrina 

estrangeira, que subdivide a Suspensão em total e Interrupção em parcial” 
 

Ele alega que como um dos princípios do Direito do Trabalho, a continuidade da relação de 

emprego reflete-se no ordenamento jurídico, entre outros, por meio de dispositivos que 

determinam a manutenção da relação laboral, “mesmo que, em virtude de certos 

acontecimentos, ocorra a inexecução provisória da prestação de serviço”. Assim, diante de 

alguma causa específica, não obstante o contrato de trabalho permaneça em vigor, os seus 

principais efeitos deixam de ser verificados, falando-se, genericamente, em sua suspensão. 

Ocorre a suspensão do contrato de trabalho quando se verifica a paralisação temporária de sua 

execução. A legislação de diversos países diferencia a suspensão em: a) total quando 

empregador e empregado ficam desobrigados, transitoriamente, do cumprimento das 

obrigações pertinentes ao contrato; e b) parcial, quando o empregador deve remunerar o 

empregado sem que este lhe preste serviço. No entanto, o legislador brasileiro não utiliza tal 

nomenclatura, preferindo denominar suspensão as hipóteses de paralisação total dos efeitos do 

contrato de trabalho, e interrupção, as situações em que ocorre apenas uma paralisação parcial 

dos efeitos do pacto laboral. As causas que dão origem à suspensão e à interrupção sempre têm 

caráter transitório, pois, caso contrário, não se justificaria a conservação do vínculo contratual.  

 

Assim, a suspensão desobriga as partes contratantes de cumprirem o contrato durante 

determinado período. Nos períodos de suspensão do contrato, não há trabalho, não há 

pagamento de salário e não se conta tempo de serviço para fins trabalhistas, correspondendo “à 

sustação dos efeitos do contrato empregatício, que preserva, porém, sua vigência”. A 

interrupção acarreta a inexecução provisória da prestação de serviço, sem embargo da eficácia 

de outras cláusulas contratuais. Assim, quando o contrato está interrompido, não há trabalho, 

mas o salário é pago e conta-se o tempo de serviço para fins trabalhistas, correspondendo tal 

período a uma “sustação restrita e unilateral de efeitos contratuais, abrangendo essencialmente 

apenas a prestação laborativa e disponibilidade obreira perante o empregador” 

 

 

Já para MARTINS, (pag 456) Como um dos princípios do Direito do Trabalho, a continuidade 

da relação de emprego reflete-se no ordenamento jurídico, entre outros, por meio de 

dispositivos que determinam a manutenção da relação laboral, “mesmo que, em virtude de 

certos acontecimentos, ocorra a inexecução provisória da prestação de serviço 
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Sendo assim, diante de alguma causa específica, não obstante o contrato de trabalho permaneça em 

vigor, os seus principais efeitos deixam de ser verificados, falando-se, genericamente, em sua suspensão. 
Ocorre a suspensão do contrato de trabalho quando se verifica a paralisação temporária de sua execução. 

A legislação de diversos países diferencia a suspensão em: a) total quando empregador e empregado 

ficam desobrigados, transitoriamente, do cumprimento das obrigações pertinentes ao contrato; e b) 

parcial quando o empregador deve remunerar o empregado sem que este lhe preste serviço. 
 

Entende-se, no entanto, o legislador brasileiro não utiliza tal nomenclatura, preferindo denominar 

suspensão as hipóteses de paralisação total dos efeitos do contrato de trabalho, e interrupção, as situações 
em que 

ocorre apenas uma paralisação parcial dos efeitos do pacto laboral. As causas que dão origem à 

suspensão e à interrupção sempre têm caráter transitório, pois, caso contrário, não se justificaria a 

conservação do vínculo contratual. 
 

Assim, a suspensão desobriga as partes contratantes de cumprirem o contrato durante determinado 

período. Nos períodos de suspensão do contrato, não há trabalho, não há pagamento de salário e não se 
conta tempo de serviço para fins trabalhistas, correspondendo “à sustação dos efeitos do contrato 

empregatício, que preserva, porém, sua vigência”. 

 
A interrupção acarreta a inexecução provisória da prestação de serviço, sem embargo da eficácia de 

outras cláusulas contratuais. Assim, quando o contrato está interrompido, não há trabalho, mas o salário 

é pago e conta-se o tempo de serviço para fins trabalhistas, correspondendo tal período a uma “sustação 

restrita e unilateral de efeitos contratuais, abrangendo essencialmente apenas a prestação laborativa e 
disponibilidade obreira perante o empregador”. As paralisações do contrato de trabalho têm por 

fundamento razões de índole: 

 

Para Sergio Pinto Martins, há dificuldades em conceituar a suspensão e interrupção do contrato de 

trabalho, pois a Consolidação das Leis Trabalhistas não traz uma clara definição de ambas, para ele a 

maioria das doutrinas esclarecem que na suspensão não se conta o tempo afastado e ne se paga o 

salário, já na interrupção se paga o salário e conta-se o tempo do afastamento.  

 

 

CASOS TÍPICOS DE INTERRUPÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO 
 

 

Existem vários casos típicos que causam a interrupção do Contrato Trabalhistas, tais como: 1- 

encargos públicos específicos; comparecimento judicial como jurado (art. 430 Código de 

Processo Penal), ou como testemunha (art. 822, Consolidação das Leis Trabalhistas) e o 

comparecimento judicial da própria parte (Enunciado n. 155, Tribunal Superior do Trabalho); 

2. afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente do trabalho, até 15 dias; 3. Os 

chamados descansos trabalhistas, desde que remunerados, tais como; intervalos interjornadas 

remunerados, descansos semanais remunerados, descansos em feriados e descanso anual 

(férias); 4. Licença-maternidade da empregada gestante; 5. Aborto, durante afastamento até 

duas semanas (art. 395, Consolidação das Leis Trabalhistas); 6. Licença remunerada concedida 

pelo empregador; 7. Interrupção dos serviços na empresa, resultante de causas acidentais de 

força maior (art. 61, parágrafo 3º, Consolidação das Leis Trabalhistas); 8. Hipóteses de 

afastamento remunerado (art. 473, Consolidação das Leis Trabalhistas): por dois dias 

consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 

que viva sob sua dependência econômica (declarada na CTPS da empregado), sendo que a 

Consolidação das Leis Trabalhistas, concede nove dias para o empregado professor, no caso de 

falecimento do cônjuge, pai, mãe ou filho (art. 320, Consolidação das Leis Trabalhistas); até 

três dias consecutivos, em virtude de casamento; já no caso de empregado professor será de 
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nove dias (art. 320 parágrafo 3º, Consolidação das Leis Trabalhistas);  por cinco dias, em face 

da licença-paternidade (art. 7º, XIX, combinado com art. 10, parágrafo 1º ADCT, Constituição 

Federal de 1988) por um dia, em cada 12 (Doze) meses de trabalho, em caso de doação de 

sangue devidamente comprovada; no período de apresentação ao serviço militar; nos dias em 

que o empregado estiver prestando vestibular, devidamente comprovado (art. 473,VII, 

Consolidação das Leis Trabalhistas); Quando tiver que comparecer a juízo (art. 473, VII, 

Consolidação das Leis Trabalhistas). 

 

 

CASOS TÍPICOS DA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO 

 

Segundo afirma RESENDE (pag 458). É comum encontrarmos na doutrina, e mais ainda em 

provas de concurso, a afirmação de que a suspensão do contrato de trabalho susta todos os 

efeitos do contrato.  

 

Não é verdade. De fato, a ocorrência de uma hipótese suspensiva susta os principais efeitos do 

contrato, mas não todos os efeitos. Subsistem, mesmo durante a suspensão, as chamadas 

obrigações acessórias, normalmente caracterizadas por condutas omissivas das partes. Assim, 

pode-se dizer que subsistem, por exemplo, durante a suspensão, as seguintes obrigações 

contratuais: dever de não violação de segredo da empresa; dever de não praticar concorrência 

desleal; dever de respeito, pelo empregado, à integridade física e moral do empregador; dever 

de respeito, pelo empregador, à integridade física e moral do empregado. 

 

Qualquer destas obrigações, se violadas, ensejam ruptura motivada do vínculo (demissão por 

justa causa, se descumprida obrigação pelo empregado; rescisão indireta, se descumprida 

obrigação pelo empregador). 

 

 

Para a advogada Kamila Azevedo, em seu artigo, suspensão e interrupção dos contratos de 

trabalho, menciona ela que assim como a interrupção, a suspenção também tem seus casos 

típicos, tais como; 1. Suspensão por Motivo Estranho a Vontade do Empregado; afastamento 

previdenciário, por motivo de doença, a partir do 16º dia (auxílio-doença) art. 476, 

Consolidação das Leis Trabalhistas; afastamento previdenciário, por motivo de acidente do 

trabalho, a partir do 16º dia (auxílio-doença) art. 476, Consolidação das Leis Trabalhistas; 

parágrafo único do art. 4º, Consolidação das Leis Trabalhistas; aposentadoria provisória, sendo 

o empregado considerado incapacitado para o trabalho; art. 475, Consolidação das Leis 

Trabalhistas; Enunciado n. 160 TST;  por motivo de força maior; para cumprimento do encargo 

público obrigatório- art. 483, parágrafo 1º da CLT; art. 472, Consolidação das Leis Trabalhistas; 

Para prestação de serviço militar; art. 4º parágrafo único, Consolidação das Leis Trabalhistas. 

2. Suspensão por Motivo Lícito Atribuível ao Empregado; participação pacífica em greve; art. 

7º, Lei n. 7.783/89; encargo público não obrigatório; art. 472, combinado com o art. 483, 

parágrafo 1º, Consolidação das Leis Trabalhistas; eleição para cargo de direção sindical; art. 

543, parágrafo 2º, Consolidação das Leis Trabalhistas; eleição para cargo de diretor de 

sociedade anônima. Enunciado n°. 269, TST; Licença não remunerada concedida pelo 

empregador a pedido do empregado, para resolver motivos particulares. Deve ser bilateral. 

Enunciado n°. 51, TST; afastamento para qualificação profissional do empregado. MP n. 1.709-

4, de 27.11.1998. Suspensão por Motivo Ilícito atribuível ao Empregado; suspensão disciplinar; 

art. 474, Consolidação das Leis Trabalhistas; suspensão de empregado estável ou garantia 

especial de emprego, para instauração de inquérito para apuração de falta grave, sendo julgada 
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improcedente; art. 494, Consolidação das Leis Trabalhistas; Súmula n. 197, Supremo Tribunal 

Federal. 

 

AS MEDIDAS GOVERNAMENTAIS PARA SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DOS 

CONTRATOS DE TRABALHO NA PANDEMIA COVID-19 NO ANO DE 2020. 

 

O ano de 2020 foi um ano muito difícil, tanto para empregadores quanto para os empregados, 

foi um ano de muitos acordos e apesar de medidas, muitas empresas fecharam suas portas e 

encerraram suas atividades laborais. Portanto, com as atividades suspensas e impedidos de abrir 

as portas, os empregadores se viram em situação difícil logo nos primeiros dias de lockdown– 

determinado para conter o avanço da pandemia causada pela Covid-19. Não havia previsão de 

retorno das atividades e tampouco cenário favorável para sobrevivência dos pequenos negócios, 

especialmente pelo baixo capital de giro e fluxo de caixa inerentes ao setor.   

 

O diário do comércio publicou que, objetivando a manutenção dos empregos e a renda do 

trabalhador, o Governo Federal editou diversas Medidas Provisórias (MPs) com objetivo de 

ajudar as empresas, muitas impedidas de se manter funcionando, e reduzir os prejuízos à 

economia como um todo, durante a pandemia causada pela Covid-19. A principal Medida 

Provisória editada foi a MP 936, de 1º de abril de 2020, que na época complementava as 

disposições previstas na MP 927 de 22/03/2020. Referida MP 927 flexibilizou alguns 

instrumentos legais previstos na legislação trabalhista, tais como antecipação de férias, 

teletrabalho, banco de horas, para falar dos mais importantes. Já a MP 936 permitiu a suspensão 

dos contratos de trabalho e redução da jornada, dispondo ainda sobre as medidas para 

pagamento do Benefício Emergencial (BEM) com a efetiva participação do Governo Federal. 

 

Esta Medida Provisória foi prorrogada e posteriormente convertida em Lei 14.020, de 6 de julho 

de 2020, instituindo definitivamente o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e 

Renda. Por meio do Decreto Presidencial nº10.517, de 13 de outubro de 2020, ficaram 

prorrogados os prazos para celebrar acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e 

de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho, bem como para efetuar o 

pagamento dos benefícios emergenciais, de modo a completar 240 (duzentos e quarenta) dias, 

encerrando este prazo em 31/12/2020, data até agora determinada para o estado de Calamidade 

Pública instituído pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020. É importante destacar 

que se não houver edição de nova norma legal os contratos de trabalho deverão ser 

reestabelecidos em até dois dias corridos a partir de 1º de janeiro de 2021. 

 

O empregador deverá ter em mente que os trabalhadores que tiveram suas jornadas reduzidas 

ou os contratos de trabalho suspensos nos termos da legislação acima contarão com estabilidade 

provisória no emprego. Tal situação exigirá ainda mais planejamento e disciplina por parte dos 

empresários, especialmente alguns setores que naturalmente já sofrem com a queda de no 

período de janeiro. 

 

Os empresários devem se atentar ainda ao fato de não ser permitido o uso do benefício 

emergencial concedido pelo governo federal mantendo-se a jornada praticada. Por equívoco, 

alguns trabalhadores passaram a receber o benefício, mas não tiveram as jornadas reduzidas ou 

seus contratos suspensos, ou seja, trabalharam normalmente recebendo parte dos salários pagos 

pelo empregador e parte pelo governo federal. 

 

Também neste particular é importante destacar que o cumprimento da jornada em regime de 

teletrabalho, o home office, impede a concessão do benefício, ou seja, os trabalhadores que 
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mantiverem suas atividades à distância ou fora do ambiente da empresa, não poderão ser 

beneficiados pela medida emergencial. A prática pode trazer várias dores de cabeça ao 

empresário. 

 

É preciso ficar atento aos equívocos para evitar responsabilização civil e mesmo penal pela 

prática. As superintendências regionais do trabalho e o Ministério Público do Trabalho têm 

atuado de forma eficiente para verificar as possíveis irregularidades, coibir o ato e preservar a 

natureza e objetivo da verba pública que foi definida pela legislação. 

 

Outro ponto de dúvida recorrente é o questionamento quanto à redução de jornada ou suspensão 

de contrato para os trabalhadores contratados após a edição da MP 936. Nos termos da Portaria 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia – SEPRT/ME 

10.486/2020 (alterada pela Portaria SEPRT/ME 13.699/2020) não há possibilidade de 

suspensão ou prorrogação dos contratos de trabalho firmados após a entrada em vigor da MP 

936/2020. 

 

A intenção do legislador, neste caso, foi privilegiar o empregador que havia sido pego de 

surpresa com o impedimento de exercer suas atividades. Havendo novas contratações no 

período pós edição da MP 936 entendeu-se que novas contratações seriam indício de 

prosperidade do negócio, não havendo por que manter o benefício para tais casos. 

 

A classe empresarial, portanto, deve ficar atenta aos prazos de suspensão e prorrogação dos 

contratos de trabalho bem como os limites e sua utilização. O momento é de cautela e 

programação para a retomada das atividades, especialmente se não houver nova prorrogação 

por parte do poder público federal das medidas do Programa Emergencial de Manutenção de 

Emprego e Renda. 

 

CONCLUSÃO 
 

Com base no presente trabalho concluímos que analisando o período histórico do surgimento 

do Contrato de Trabalho, os seus principais pensadores, suas teorias, as causas de interrupção 

e suspensão do contrato de trabalho e seus impactos, conclui-se que, havendo esta incidência, 

o trabalhador fica sustado de suas atividades laborais provisoriamente, sem que isso acarrete 

prejuízos no contrato de trabalho.  

 

A Consolidação das Leis trabalhista, princípios protetores do direito laboral, que fizeram o 

legislador garantir, através da legislação, normas protetoras ao trabalhador, de forma que 

exerceu um patamar de igualdade, colocando a pessoa hipossuficiente, qual seja o trabalhador, 

a um nível de igualdade para garantia dos direitos mínimos previsto em lei, como se observa 

pela utilização do princípio da proteção, subdividido: princípio in dubio pró-operário, princípio 

da aplicação da norma mais favorável e princípio da condição mais benéfica, além do princípio 

da inalterabilidade contratual, assim com outros que foram objeto de estudo do presente caso. 

 

Deste modo, pôde ser observado que, quando se estabelece um contrato de trabalho, seja de 

forma tácita ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, no decorrer do labor, 

podem surgir situações imprevisíveis das quais o trabalhador fique impossibilitado de 

comparecer ao exercício da atividade laboral ou tenha que se afastar para cuidar de necessidades 

de interesse particular ou público, como, por exemplo, aborto, aposentadoria por invalidez, seja 

para assumir cargo de diretor de empresa ou cargo público, responder inquérito de apuração de 
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falta grave, serviço militar, assim como por motivo de doença adquirida ou na incidência da 

hipótese de acidente de trabalho. 

 

Estas circunstâncias são hipóteses de suspensão e interrupção do contrato de trabalho que 

envolve apenas sustação provisória de seus efeitos contratuais, ou seja, suspende-se somente o 

trabalho e não o contrato de trabalho, permanecendo-se, este, intacto. No tocante a suspensão, 

pôde ser observado que se trata de uma sustação temporária e total da execução e dos efeitos 

do contrato de trabalho, a partir do 16º dia, onde não se paga salários e não conta tempo de 

serviço, porém, existem exceções como no caso de o empregado prestar serviço militar ou estar 

afastado por acidente de trabalho, ocasião em que é recolhido o FGTS e o tempo de serviço 

suspenso é computador para todos os efeitos (Art. 4º da CLT); por outro lado, a interrupção, 

trata-se de uma suspensão temporária e parcial do contrato de trabalho, dentro do 15 primeiros 

dias, sendo pagos pelo empregador o salário e o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço é feito para contagem do tempo de serviço.  

 

Em razão do exposto, a pesquisa diante da questão abordada, qual seja da interrupção e 

suspensão do contrato de trabalho e seus reflexos, para isso, deve ser assegurado direitos 

mínimos ao trabalhador, pessoa hipossuficiente na relação empregatícia, para que este não seja 

prejudicado, cooperando, portanto, para a elevação acadêmica, assim como para toda a 

sociedade. 
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