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Aviso Prévio 

O aviso prévio indenizado ou não, projeta a extinção do

contrato de trabalho para o término deste (artigo 487, § 1º da

CLT), devendo ser anotado na CTPS do trabalhador.

OJ-SDI1-82 AVISO PRÉVIO. BAIXA NA CTPS

Inserida em 28.04.97

A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do
término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.



Aviso Prévio 

Despedida Indireta

É devido o aviso prévio na despedida indireta, nos termos do
artigo 487, §4º. Da CLT.

Reconsideração do Aviso Prévio

Art. 489 - Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva
depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte
notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra
parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.Parágrafo
único - Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a
prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a
vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado.



Aviso Prévio 

Justa causa no curso do aviso prévio

Art. 490 - O empregador que, durante o prazo do aviso prévio
dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão
imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração
correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da
indenização que for devida.

Art. 491 - O empregado que, durante o prazo do aviso prévio,
cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas
para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo
prazo.



Aviso Prévio 

Estabilidade no Curso do Aviso Prévio

De acordo com a súmula 348 do TST, é inválida a
concessão do aviso prévio na fluência de garantia de
emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos.

Súmula nº 348 do TST
AVISO PRÉVIO. CONCESSÃO NA FLUÊNCIA DA
GARANTIA DE EMPREGO. INVALIDADE (mantida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da
garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois
institutos.



Aviso Prévio 

Durante o curso do aviso prévio é possível o empregado
adquirir a garantia no emprego?

Súmula nº 371 do TST - AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO
DESTE (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 40 e
135 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005A
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 auxílio-
doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os
efeitos da dispensa depois de expirado o benefício
previdenciário.



Aviso Prévio 

Súmula nº 369 do TST

DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação
do item I alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em
14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e
27.09.2012)

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.



Aviso Prévio 

Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no
curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do
aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada
gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso
II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. (Incluído pela Lei nº 12.812, de 2013)

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao
empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda
provisória para fins de adoção. (Incluído pela Lei nº 13.509, de
2017)



Aviso Prévio 

Redução do Horário:

No curso do aviso prévio dado pelo empregador, o horário

normal de trabalho será reduzido em duas horas diárias , sem

prejuízo salarial.

É facultado ao empregado, porém substituir a redução de duas

horas diárias por sete dias corridos. (artigo 488 e parágrafo

único da CLT)



Aviso Prévio 

DO CONTRATO DE TRABALHO DOMÉSTICO - LC 150/2015

Art. 24. O horário normal de trabalho do empregado durante o
aviso prévio, quando a rescisão tiver sido promovida pelo
empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem
prejuízo do salário integral.

Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a
redução das 2 (duas) horas diárias previstas no caput deste
artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do
salário integral, por 7 (sete) dias corridos, na hipótese dos §§
1o e 2o do art. 23.



Aviso Prévio 

Se o empregador não conceder a redução de 2 horas ou 7 dias
corridos , considerar-se-á como não dado ao aviso prévio.

Súmula nº 230 do TST
AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS
REDUZIDAS DA JORNADA DE TRABALHO (mantida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de
trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas
correspondentes.



Aviso Prévio 

Reajuste Salarial no Curso do Aviso Prévio:

Havendo dispensa imotivada no período de 30 dias que

antecede a data do reajuste salarial da categoria profissional a

que pertencer o empregado, terá ele direito a um salário de

indenização adicional. (S. 182 e 314 do TST).



Aviso Prévio 

§ 6º o artigo 487 da CLT dispõe que o reajustamento salarial

coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia o

empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha

recebido antecipadamente os salários correspondentes ao

período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos

os efeitos legais.



Aviso Prévio 

Súmula nº 182 do TST
AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. LEI Nº 6.708,
DE 30.10.1979 (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003
O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para
efeito da indenização adicional prevista no art. 9º da Lei nº
6.708, de 30.10.1979.



Aviso Prévio 

Súmula nº 314 do TST
INDENIZAÇÃO ADICIONAL. VERBAS RESCISÓRIAS. SALÁRIO
CORRIGIDO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21.11.2003
Se ocorrer a rescisão contratual no período de 30 (trinta) dias
que antecede à data-base, observado a Súmula nº 182 do TST,
o pagamento das verbas rescisórias com o salário já corrigido
não afasta o direito à indenização adicional prevista nas Leis
nºs 6.708, de 30.10.1979 e 7.238, de 28.10.1984.



Aviso Prévio 

Culpa Recíproca:

Súmula nº 14 do TST
CULPA RECÍPROCA (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20
e 21.11.2003
Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de
trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50%
(cinqüenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo
terceiro salário e das férias proporcionais.



Aviso Prévio 

Horas Extras Habituais e Aviso Prévio:

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:
§ 5o O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso
prévio indenizado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.218, de
11.4.2001)



Aviso Prévio 

Contagem do Aviso Prévio:

Súmula nº 380 do TST

AVISO PRÉVIO. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 132 DO CÓDIGO
CIVIL DE 2002 (conversão da Orientação Jurisprudencial nº
122 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

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. (ex-OJ nº 122
da SBDI-1 - inserida em 20.04.1998)



Aviso Prévio 

Prescrição

OJ-SDI1-83 AVISO PRÉVIO. INDENIZADO.
PRESCRIÇÃO. Inserida em 28.04.97

A prescrição começa a fluir no final da data do término do
aviso prévio. Art. 487, § 1º, CLT.


