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SUM -14 CULPA RECÍPROCA. Reconhecida a culpa recíproca na
rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o
empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor
do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias
proporcionais.
SUM -73 DESPEDIDA. JUSTA CAUSA. A ocorrência de justa
causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo
do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado
qualquer
direito
às
verbas
rescisórias
de
natureza
indenizatória.
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SUM -163 AVISO PRÉVIO. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. Cabe
aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de
experiência, na forma do art. 481 da CLT.
SUM-230 AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DAS
HO-RAS REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO. É ilegal
substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no
aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.
SUM-276 AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO. O
direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O
pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador
de pagar o valor respectivo, salvo comprovação
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de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.
SUM-348
AVISO PRÉVIO. CONCESSÃO NA FLUÊNCIA DA
GARANTIA DE EMPREGO. INVALIDADE. É inválida a concessão
do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a
incompatibilidade dos dois institutos.

SUM-354 GORJETAS. NATUREZA JURÍDICA. REPERCUSSÕES.
As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou
oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a
remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo
para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas
extras e repouso semanal remunerado.
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SUM-369. (...) V - O registro da candidatura do empregado a
cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio,
ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto
que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

SUM-371
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
EFEITOS.
SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTE. A
projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão
do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens
econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários,
reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxíliodoença no curso do aviso prévio,
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todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de
expirado o benefício previdenciário.

SUM.380 AVISO PRÉVIO. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 132 DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. Aplica-se a regra prevista no "caput"
do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do
aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do
vencimento.
SUM-441 AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE. O direito ao
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é
assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a
partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de
2011.
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OJ-SDI1-14 AVISO PRÉVIO CUMPRIDO EM CASA. VERBAS
RESCI-SÓRIAS. PRAZO PARA PAGAMENTO. Em caso de aviso
prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas
rescisórias é até o décimo dia da notificação de despedida.

OJ-SDI1-42 FGTS. MULTA DE 40% (...) II - II - O cálculo da
multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da
conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas
rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio
indenizado, por ausência de previsão legal.
OJ-SDI1-82 AVISO PRÉVIO. BAIXA NA CTPS. A data de saída a
ser anotada na CTPS deve corresponder à do
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término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.
OJ-SDI1-83 AVISO PRÉVIO. INDENIZADO. PRESCRIÇÃO. A
prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso
prévio. Art. 487, § 1º, CLT.
OJ-SDI1-367 AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ELASTECIMENTO
POR NORMA COLETIVA. PROJEÇÃO. REFLEXOS NAS PARCELAS
TRABALHISTAS. O prazo de aviso prévio de 60 dias, concedido
por meio de norma coletiva que silencia sobre alcance de seus
efeitos jurídicos, computa-se integralmente como tempo de
serviço, nos termos do § 1º do art. 487 da CLT, repercutindo
nas verbas rescisórias.

