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Determina o artigo 9° das leis 
6.708/79 e 7.238/84 que:

A finalidade dessa indenização é 
p ro teger  econom icam ente o  
empregado dispensado sem justa 
causa ás vésperas da data  base da sua 
categoria.

O enunciado 182 do TST, 
disciplinou prevendo:

C o n s i d e r a - s e  a  d a t a  d o  
desligamento o ultimo dia efetivo de 
serviço.

Considera-se a data da cessação 
jurídica do contrato, ou seja, o ultimo 
dia da projeção do aviso prévio, uma 
vez que este, integra o tempo do 
serviço do empregado para todos os 
efeitos legais.

Nossa data base é 1° de outubro. 
Em setembro ocorre o período de 30 
dias (trintídio) que antecede a data 
base e mês em que se projeta os avisos 
prévio de agosto.

Para melhor entendimento damos 
os exemplos seguintes:

A indenização é devida, pois com a 
projeção do aviso prévio indenizado a 
rescisão recai dentro do trintídio (10 
de setembro).

Também devido é indenização, já 

que o ultimo dia de serviço do 
empregado recai dentro do trintídio 
(14 de setembro)

Neste caso não é devida a 
indenização, pois o aviso prévio se 
projeta a 05 de outubro (dentro do 
mês da data base).

No entanto, deverá ser feita uma 
guia complementar da rescisão com 
os índices de correção salarial, 
retificando as verbas rescisórias. 
Ainda sobre o assunto, é importante 
observar o enunciado 314 do TST que 
dispõe:

“O empregado dispensado sem 
justa causa no período de 30 dias que 
antecede a data base da correção 
salarial, terá direito a indenização 
adicional equivalente a 01 (um) 
salário mensal, seja ele optante ou 
não pelo Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço  FGTS.”

“O tempo do aviso prévio, mesmo 
indenizado, conta-se para efeito da 
indenização adicional do artigo 9° da 
Lei 6.708/79.”

“Indenização - Adicional Direito: 
O pagamento das verbas rescisórias 
com o sa lário já corrig ido . 
Ocorrendo a rescisão contratual no 
período de trinta dias que antecede a 
data base, observado o Enunciado 
182 do TST, o pagamento das verbas 
rescisórias com o salário já corrigido 
não afasta o direito a indenização 
adicional prevista nas leis 6.708/79 e 
7238/84”.

Contagem do Tempo

No Aviso Prévio Trabalhado

No Aviso Prévio Indenizado

Direito ao Adicional para nossa 
Categoria

1° exemplo:
Data Base: Outubro
Aviso Prévio Indenizado: 
10 de agosto

2º Exemplo
Data Base: Outubro 
Aviso Prévio Trabalhado: 
15 de agosto

3º Exemplo
Data Base: Outubro
Aviso Prévio Indenizado: 
05 de setembro

Salve o 
Dia do Garçom!

O Sindicato 
dos 
Empregados 
dos Hotéis, 
Bares, 
Restaurantes 
e Similares de 
Itapema e região, na data de 11 
de agosto parabeniza todos os 
garçons de Itapema, Porto 
Belo, Bombinhas e Tijucas pela 
passagem do Dia do Garçom

A Diretoria

Quando a dispensa por justa causa 
é descaracterizada como tal em 
decisão judicial, o empregador é 
penalizado com a mesma multa devida 
quando há atraso no pagamento das 
verbas rescisórias, estabelecida no 
artigo 477 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. A decisão é do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e 
favoreceu a um lavrador do Paraná, 
que após quatro anos de relação de 
trabalho foi dispensado por “justa 
causa” pelo empregador.

A decisão está correta, pois ao 
despedir o empregado por “justa 
causa” o empregador deve estar 

munido de provas que demonstrem a 
falta do empregado, já que se trata de 
uma mancha na vida profissional do 
trabalhador.  Imputar uma “justa 
causa” ao empregado sem esta existir 
poderá ensejar, em alguns casos, uma 
indenização por danos morais. Não 
comprovada a falta grave cometida 
pelo trabalhador, a empresa deverá 
arcar com a indenização prevista em 
lei, como se o empregado tivesse sido 
dispensado sem “justa causa” (saldo 
de salário, aviso prévio, 13° salário, 
férias vencidas e proporcionais, saque 
do FGTS com a indenização de 40%, 
seguro desemprego e salário família).

Decisão penaliza com multa empregador 
que demite por falsa “justa causa”
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As rescisões de contratos de trabalho apresentadas para homologação do Sindicato 
estão demonstrando desconhecimento em algumas situações do Aviso Prévio.

Em que consiste o aviso prévio?

Qual a finalidade do 
aviso prévio?

Qual o cabimento do 
aviso prévio?

Qual o prazo do aviso prévio?

O empregado quando pede 
demissão, deve conceder o aviso 

prévio ao empregador?

Quais as formas de aviso prévio?

Quais as consequências da falta 
do aviso prévio pelo empregador?

A jornada de trabalho do 
empregado é reduzida durante o 

aviso prévio?

E se não ocorrer á redução da 
jornada durante o aviso prévio?

Essa redução da jornada de 
trabalho no aviso prévio pode ser 
fracionada ou paga em dinheiro?

E se a jornada de trabalho do 
empregado for menor que a usual?

Qual a influência do aviso prévio 
em relação ao tempo de serviço?

Como se inicia a contagem do 
aviso prévio?

O aviso prévio consiste na obrigação 
que tem qualquer das partes do contrato 
de trabalho por tempo indeterminado de 
notificar a outra de sua intenção de 
romper o vínculo contratual, em data 
futura e certa.

É uma advertência que se faz para 
prevenir o outro contraente que o 
contrato vai se dissolver e seus efeitos 
vão cessar.

A concessão do aviso prévio dado 
pelo empregador poss ibilita ao 
empregado a procura de novo emprego, 
e quando o empregado pede demissão, a 
finalidade é dar ao empregador a 
oportunidade de contratar outro 
empregado para o cargo.

Tem cabimento apenas no contrato 
de trabalho por prazo indeterminado, 
que se quer rescindir sem justa causa. 
Não tem cabimento, nem se justifica, o 
aviso prévio nos contratos por prazo 
determinado, pois previamente já esta 
acertada a data limite da relação 
empregatícia estabelecida.

O prazo do aviso prévio é no 
mínimo, de 30 dias, salvo disposição 
mais benéfica para o empregado 
prevista em documento coletivo de 
trabalho da respectiva categoria 
profissional, regulamento interno da 
e m p r e s a  o u  l i b e r a l i d a d e  d o  
empregador. (Art° 7°, XXI da CF, Art° 
481 da CLT e Enunciado 163 do TST)

Sim. O empregado, ao pedir 
demissão, deve conceder o aviso prévio 
ao empregador, e na hipótese de não 
cumprimento, deverá indeniza-lo, 
sendo o seu valor descontado das 
verbas rescisórias. (Art° 487 § 2° da 
CLT)

O aviso prévio poderá ser trabalhado 
ou indenizado. (Art° 487 § 1° da CLT)

A falta do aviso prévio por parte do 
empregador dá ao empregado o direito 
aos salários do período do respectivo 
aviso, garantindo-se sempre a sua 
integração no tempo de serviço do 
empregado, sendo este o principal fim 
observado pela lei. (CLT  Art° 487 § 1°)

Sim. A jornada de trabalho do 
empregado dispensado sem justa causa, 
é reduzida em duas horas diárias ou sete 
dias corridos, sem prejuízo do salário 
integral, durante o respectivo prazo, 
p o ss i b i l i t a n d o  a o  e m p r e g a d o  
dispensado  tempo hábil para procurar 
uma nova colocação sem sofrer 
qualquer redução em seus vencimentos.

No caso de pedido de demissão do 
empregado não há redução de jornada. 
(Art° 487 e 488 da CLT)

Não ocorrendo á redução da jornada 
ou a supressão de dias de trabalho, isto 
equivale á inexistência de aviso prévio, 
sujeitando-se o em pregador ao 
pagamento do valor correspondente ao 
período.

N ã o  r e s t a  d ú v i d a  q u e  o  
fracionamento é vedado, o mesmo 
ocorrendo com a substituição da 
redução horária ou supressão de dias de 
trabalho por pagamento de horas extras, 
conforme prescreve a Súmula n° 230 do 
TST  

Não há distinção na lei a respeito dos 
empregados que desenvolvem jornadas 
reduzidas, ou que seja diurna ou 
noturna a jornada, o empregado tem 
direito á aludida redução de duas horas 
por dia, ou os sete dias corridos.

O período do aviso prévio integra o 
tempo de serviço para todos os efeitos, 
inclusive para o calculo de mais 1/12 
avos do 13° salário, férias e FGTS em 
função da sua projeção. Logo, o 
contrato de trabalho não se finda 
instantaneamente, mas só depois de 
terminado o prazo do aviso prévio, 
ainda que indenizado.

Por esse motivo é que a data a ser 
anotada na CTPS do empregado como 
sendo a de término do contrato de 
trabalho deve ser a correspondente a do 
fim do cumprimento do 

(Orientação Jurisprudencial n° 82 da 
SDI do TST)

A Orientação Jurisprudencial n° 122 
do TST, de 20/04/98 estabelece:

Porém, a partir de 11 de janeiro de 
2003, com a entrada em vigor do novo 
Código Civil, essa forma de contagem 
passou a ser regulada pelo seu artigo 
132.

O Minis tério do Trabalho e 
Empregos , antes  pela Ins trução 
Normativa 3/02, artigo 18, entendia que 
o prazo deveria ter início no dia útil 
subseqüente á notificação expressa, 
mais, agora através da instrução 

“Aviso Prévio  Substituição pelo 
pagamento das horas 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”. (RES n° 14/1985-
DJ 19/09/85)

 
“Aviso Prévio  Início de contagem  

Art° 125, do Código Civil  Aplica-se á 
regra prevista no artigo 125 do Código 
Civil, a contagem do prazo para início 
do aviso prévio”.

aviso prévio 
ou da projeção do aviso prévio 
i nde ni z a do ,  c a so  a  r e f e r i da  
comunicação não seja cumprida. 
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Normativa n° 4 da Secretária de 
Relações do Trabalho, de 29/11/02, 
(D.O.U) de 03/12/02, adaptou-se á 
form a  de  c ont a ge m  do pra z o 
preconizada pelo TST, deixando claro 
que esse terá início no dia seguinte 
(mesmo dia não útil) a respectiva 
comunicação.

Assim, também, o último dia do 
aviso prévio, poderá recair em dia não 
útil, quando terminará o contrato, sem 
nenhuma prorrogação, porque o prazo é 
de 30 dias corridos.

Nã o e xis te  na  le gis la ç ã o o 
embasamento jurídico para a existência 
do chamado “aviso cumprido em casa”. 
Os artigos 477 e 487 da CLT indicam 
apenas duas modalidades de aviso 
prévio: o aviso prévio indenizado ou 
aviso prévio trabalhado.

A Orientação Jurisprudencial n° 14 
do TST confirma esse entendimento: 

 (CLT 
Art°477 § 6°, b)

Concedido o aviso prévio, somente 
havendo concordância da parte que o 
recebeu é que pode ser revogado.

O empregador não pode dar aviso 
prévio a qualquer empregado que goze 
das seguintes estabilidades provisórias:

A) Do Dirigente Sindical (Art° 8° item 
VIII  a -da CF);
B) Do membro da CIPA (Art° 10  b dos 
ADCT);
C) Da gestante (Art° 10  b dos ADCT);
D) Do acidentado do trabalho ou 
doença profissional (Art° 118 da Lei n° 
8213/91).

Enquanto o empregado tiver direito 
a qualquer dessas estabilidades o 
empregador não poderá lhe conceder 
aviso prévio, sob pena de nulidade. 
(Art° 9° da CLT e Súmula 348 do TST)

A Súmula n° 44 do TST é definitiva: 

A falência gera a extinção da 
empresa, que por sua vez, não prejudica 
o direito do empregado ao aviso prévio.

Esse entendimento é reforçado pelo 
artigo 2° da CLT que diz ser do 
e m p r e g a d o r  o s  r i s c o s  d o  
empreendimento, sem possibilidade de 
transferência ao empregado.

Nas rescisões antecipadas o termo 
dos contratos por prazo determinado, 
inclusive nos de experiência aplica-se o 
a rt i go 479 da  CLT, c onform e  
e n t e n d i m e n t o  d o  T R T / S C   
02970474683.

A o s  c o n t r a t o s  p o r  p r a z o  
determinado, que contiverem clausula 
assecuratória de direito recíproco de 
rescisão antes de expirado o termo 
ajustado, aplicam-se, caso exercido tal 
direito  por qualquer das partes, os 
princípios que regem a rescisão dos 
contratos por prazo indeterminados. 
(Art° 481  CLT)

Tal ocorrendo. Cabe sim aviso 
prévio.

O aviso prévio também reflete na 
indenização adicional (artigo 9° da Lei 
n° 7238/84) ou seja, ainda que 
indenizado, será computado para se 
obse rva r se  o e m pre ga do foi  
dispensado nos trinta dias anteriores à 
data base da categoria.

Portanto, se a rescisão contratual, 
considerada a projeção do aviso prévio 
indenizado, cai nos trinta dias que 
antecederam a data base, isto é o que 
basta para o pagamento da indenização 
adicional. (Sumulas n° 182 e 314 do 
TST)

A Constituição Federal proíbe a 
dispensa arbitrária ou sem justa causa, 
da empregada gestante, desde a 
confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto.

Ocorre que, quando há confirmação 
de gestação, após ser dado o aviso 
prévio a trabalhadora, o patrão já havia 
manifestado naquele momento sua 
falta de interesse em permanecer com a 
empregada. Neste ponto surge a 
questão:

A própria Consolidação das Leis do 
Trabalho  CLT, artigo 489 e parágrafo 
único, prevê que a rescisão 

, inclusive autoriza a 
reconsideração do pré-avisado antes do 
seu termo, hipótese em que o contrato 
continuaria a vigorar, como se o aviso 
não tivesse sido dado.

Conc l ui -se  port a nt o, que  a  
estabilidade da gestante está garantida 
mediante o fato “gravidez” no curso do 
contrato de trabalho, 

(T ST, P l e no, Proc .  AG-E -RR-
6.756/85; Rel. Ministro Barata Silva; 
DJ n° 214/86)

E o aviso prévio cumprido 
em casa?

Pode haver revogação do aviso 
prévio por ato unilateral?

Pode o empregador dar aviso 
prévio a empregado com 
estabilidade provisória?

Aviso Prévio e extinção 
da empresa.

E o aviso prévio na falência da 
empresa?

É devido aviso prévio nas 
rescisões antecipadas de contrato 
por prazo determinado, inclusive, 

no de experiência?

Nos contratos por prazo 
determinado com clausula de 

rescisão antecipada cabe 
aviso prévio?

E o aviso prévio e a indenização 
adicional?

Se ocorrer a gravidez durante o 
aviso prévio?

“Aviso Prévio cumprindo em casa  
Verbas  rescisór ias   Prazo para 
pagamento até o décimo dia da 
notificação da demissão”

“Aviso Prévio  Cessação da atividade 
da empresa. A cessação da atividade da 
empresa, c om o pagamento da 
indenização, simples ou em dobro, não 
exclui, por s i só, o direito do 
empregado ao aviso prévio”. (RA n° 
41/73 DJ 14/06/73)

“CLT 479  Nos contratos que 
t e n h a m t e r mo  e s t i pu l a d o ,  o  
empregador que, sem justa causa 
despedir o empregado, será obrigado a 
título de “indenização” e por metade, a 
pagar a remuneração a que teria 
direito até o término do contrato”.

A que momento se encerra o 
contrato de trabalho? 

Seria no dia em que é dado o aviso 
prévio, ou o término do contrato se 
daria somente após findo o período do 
aviso?

T S T  -  E m e n t a  n °  3 . 7 9 7   
“Estabilidade provisória à empregada 
gestante, no curso do aviso prévio. 
Para efeito da garantia no emprego, a 
empregada gestante, não importa a 
ciência antecipada da gestação pelo 
empregador, nem o fato da gravidez ter 
ocorrido no curso do aviso prévio.”

apenas se 
torna efetiva depois de expirado o 
respectivo prazo

mesmo se 
ocorrida durante o prazo do aviso 
prévio.

Bibliografia: Resumo Prático de Direito ao 
Trabalho  Gilsom Gonçalves  Ed. Juruá  Manual 
Prático das Relações Tributárias  Claudia Sales 
Vilela Viana  Ed. L.T.R  Consolidação das Leis do 
Trabalho  Aviso Prévio na Justiça do Trabalho artigo 
de Luiz Eduardo Gunther e Cristina M. Novarro 
Zornig, publicado na Consulex.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS HOTEIS, BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES DE ITAPEMA E REGIÃO

Por seis votos á cinco, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de 
que o Sindicato pode atuar na defesa de todos e 
quaisquer direitos subjetivos individuais e 
coletivos dos integrantes da categoria por ele 
representada.

Significa dizer que o Sindicato poderá defender 
o empregado nas ações coletivas ou individuais 
para a garantia de qualquer direito relacionado ao 
vínculo empregatício. Nesse sentido, o Plenário por 
maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário 
(RE) 210029 interposto pelo Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de 

Passo Fundo (RS) contra decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) na qual se entendeu 
que o artigo 8° inciso III, da Constituição Federal, 
não autoriza substituição processual pelo Sindicato.

A possibilidade de o Sindicato atuar na execução 
da sentença trabalhista é, ao ver do ministro Marco 
Aurélio, a racionalização do processo. “Ao invés de 
se ter milhares de processos, tem-se um só”, 
observou o ministro. 

, embora isso não 
afaste a iniciativa concorrente do trabalhador para 
defender seus direitos.

Ele explicou que tudo o que 
disser respeito ao contrato de trabalho pode ser 
objeto de atuação do Sindicato

Supremo julga legitimidade da representação dos direitos dos trabalhadores

Comparativo 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Totais 332 307 510 380 735 839 77 220

Espécie Homologações
Atendimento
a Empregados

Orientações
Telefônicas

Outros
Atendimentos

QUADRO DE ATENDIMENTOS DA 
SECRETARIA DO SINDICATO

Período: Janeiro á Junho - Comparativo 2005/2006

O trabalhador tem o direito de conhecer a 
exata composição e os valores das parcelas que 
lhe são devidas e pagas pelo patrão.

O  p ag amen t o  t o t a l i zad o ,  sem a  
discriminação das parcelas que integra a 
remuneração configura o chamado salário 
complessivo, considerado nulo pela Súmula 91 
do TST.

De acordo com a jurisprudência do TST:

.

A jurisprudência é aplicável a todas as 
situações em que o salário complessivo afete 
verbas trabalhistas.

“Nula é a clausula contratual que fixa 
determinada importância ou porcentagem para 
atender englobadamente vários direitos legais 
ou contratuais do trabalhador”

O salário 
complessivo é ilegal

Por unanimidade o TST 
confirmou a condenação 
por danos morais imposta 
pela Justiça do Trabalho 
mineira á empresa Peixoto 
Comércio, Indus tr ia, 
Serviço e Transportes 
Ltda. O pagamento da 
indenização foi por de 
um empregado devido á instalação de câmera 
de vídeo em sanitários do estabelecimento.

A empresa em sua defesa alegou que se 
tratava de uma câmera psicológica, pois não 
estava ligada. No entanto, ficou comprovada á 
invasão da intimidade ao se constatar a 
instalação da câmera de vídeo no banhei ro, 
tendo o preposto (testemunha da empresa) 
admitido expressamente que “não eram falsas”.

violação da intimidade 

Fonte: TST  MG.

 


