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Aviso Prévio 

Conceito:

O aviso prévio é uma declaração unilateral receptícia, trata-
se de um instrumento por meio do qual um dos integrantes da
relação jurídica participa a outra de sua intenção de terminar o
contrato, com antecedência mínima de 30 dias.

Finalidade

O aviso prévio tem por finalidade evitar a surpresa na
ruptura do contrato de trabalho, possibilitando ao
empregador o preenchimento do cargo vago e ao
empregado uma nova colocação no mercado de trabalho.



Aviso Prévio 

O aviso prévio é um direito recíproco das partes.

Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem 
justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra 
da sua resolução com a antecedência mínima de:

I - 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo 
inferior;

II - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou 
que tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa. 
(Redação dada pela Lei nº 1.530, de 26.12.1951)
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Aviso Prévio Proporcional ao Tempo de serviço

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

Lei 12.506/2011
Regulamenta a proporcionalidade do aviso prévio
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Lei 12.506/2011

Art. 1o O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, será concedido
na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem
até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão
acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma
empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um
total de até 90 (noventa) dias.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2011;
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Súmula nº 441 do TST

AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Res. 185/2012, DEJT
divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
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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Exemplo:

• Empregado trabalhou 2 meses tem 30 de aviso;

• Empregado trabalhou até 1 ano tem 3 0 de aviso ;

• Empregado trabalhou 2 anos tem 36 de aviso ;

Formalidades:

Não há formalidades. Pode ser oral, escrito ou tácito.
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Cabimento :
O aviso prévio é cabível, em regra nos contratos por prazo
indeterminado e também nos contratos por prazo
determinando que contenham cláusula assecuratória do direito
recíproco de rescisão antecipada (artigo 481 da CLT e súmula
163 do TST).
Súmula nº 163 do TST
AVISO PRÉVIO. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA (mantida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de
experiência, na forma do art. 481 da CLT (ex-Prejulgado nº
42).
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Prazo do Aviso Prévio

O aviso prévio deve ser dado com antecedência mínima de 30
dias.
Ausência do Aviso Prévio

A parte que lhe deu causa deverá indenizar a outra, o período
alusivo ao aviso prévio.
a) O empregador pagando, em pecúnia, o valor

correspondente ao prazo do aviso prévio;
b) O empregado terá descontado dos salários o valor

respectivo
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Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem
justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra
da sua resolução com a antecedência mínima de:

§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao
empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu
tempo de serviço.

§ 2º - A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao
empregador o direito de descontar os salários correspondentes
ao prazo respectivo.


