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A NOVA LEI DO AVISO PRÉVIO 
PROPORCIONAL

Um consenso a que se pode chegar com a 
recente aprovação da nova lei que dispõe sobre 
o aviso prévio proporcional é o de que ela tem 
dado azo a muitas dúvidas, tanto nos trabalha-
dores, como nas empresas, o que futuramente 
decerto gerará inúmeros processos judiciais.

A Lei 12.506/11, aprovada no último dia 13 de 
outubro de 2011, traz a seguinte redação, que 
não contempla certas particularidades e, com 
isso, abre margem para inseguranças e inúmeras 
discussões:

Art. 1o  O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do 
Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, apro-
vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos em-
pregados 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.

Uma questão que nos parece estar suficiente-
mente clara é a da não retroatividade da lei para 
abarcar despedidas ocorridas anteriormente à 
data do início de sua vigência, já que se tratam, 
estas despedidas, de situações jurídicas consoli-
dadas, de atos jurídicos perfeitos. Assim, é certo 
que o instituto do aviso prévio proporcional ao 
tempo de serviço é aplicável a todos os emprega-
dos despedidos após o início da vigência da nova 
lei (13/10/2011) devendo-se, para se verificar se o 
empregado terá direito ao acréscimo de dias no 
aviso prévio, computar todo o período do vínculo 
empregatício, inclusive aquele anterior à nova Lei.

Todavia, muito embora acreditemos não ha-
ver dúvidas sobre a aplicação da lei no tempo, 
conforme exposto acima, há inúmeras questões 
tortuosas no derredor da aplicação da nova lei, 

que já têm gerado muitas discussões entre traba-
lhadores, empresas, sindicatos e juristas, como, 
por exemplo, se o aviso prévio proporcional é 
também devido ao empregador. 

Cumpre ressaltar que o entendimento do 
Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, que foi o 
relator do Projeto de Lei na Câmara dos Deputa-
dos, é no sentido de que o aviso prévio proporcional 
seria um direito apenas do trabalhador e que tal 
fato estaria evidente na própria redação da nova 
lei. Merece registro, ainda, o posicionamento em 
sentido contrário recentemente manifestado pelo 
Ministro Oreste Dalazen, presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), que defende que o 
aviso prévio é um “direito de mão dupla” e que, 
portanto, seria direito também do empregador. 
Essa matéria, sem dúvida, será a que gerará maior 
polêmica, merecendo análise do empresário que 
deverá adotar o posicionamento que for ao en-
contro das suas políticas de administração.

Outra questão que tem se apresentado como 
bastante polêmica é a da regra de aplicação da 
proporcionalidade, ou seja, a partir de quando 
começa a contar os três dias proporcionais.

A nova lei permite duas diferentes leituras 
para se definir como será a contagem do aviso 
prévio proporcional. Algumas considerações 
podem ser feitas. Se a norma for interpretada 
de forma extensiva e analógica, poder-se-ia afir-
mar que o empregado despedido após 1 ano de 
vínculo, terá direito ao aviso prévio proporcional 
acrescido de 03 dias, independentemente de ter 
trabalhado 1 ano e 5 meses ou 1 ano e 11 meses, 
por exemplo. Isso porque, de acordo com essa 
interpretação, se o empregado que tem até 1 
ano de serviço na mesma empresa tem direito 
ao aviso prévio de 30 dias, independentemente 
de ter laborado 4 meses ou 10 meses, o mesmo 
ocorrerá com o empregado que tem mais de 1 
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ano de vínculo. Assim, de acordo com essa inter-
pretação, o empregado que tiver entre 1 e 2 anos 
de serviço na mesma empresa terá direito a 33 
dias de aviso prévio, não sendo considerada qual-
quer proporcionalidade. Em contrapartida, caso 
seja dada uma interpretação restritiva à nova lei, 
o empregado só fará jus ao acréscimo de 3 dias 
no aviso prévio a cada ano completo efetivamente 
trabalhado. Tal interpretação decorre do texto 
literal da nova Lei que, no parágrafo único do art. 
1º expressamente determina que serão acresci-
dos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma 
empresa. Dessa interpretação extrai-se que a 
proporção de 3 dias só é devida para cada ano 
completo. Dito isto, em que pese acreditarmos 
ser mais acertada a interpretação restritiva, pela 
qual só seria devido o acréscimo de 3 dias no avi-
so prévio por cada ano (12 meses) de serviço na 
mesma empresa, entendemos que pode haver 
uma tendência na jurisprudência em fazer a inter-
pretação extensiva, uma vez que é mais benéfica 
ao trabalhador.

Uma questão que também poderá gerar dúvi-
das é se o tempo de afastamento do empregado, 
pelo INSS será, ou não, computado para efeitos 
de aplicação do aviso prévio proporcional.

Há de considerar, no caso, as duas hipóteses 
de afastamento: aquelas em que há percebimento 
de auxílio doença comum, e a hipótese de afas-
tamento para percebimento de auxílio doença 
acidentário, que ocorre nos casos de acidente de 
trabalho ou doenças a ele equiparadas. Para os 
casos de afastamento para percepção do auxí-
lio doença comum, o entendimento majoritário 
da doutrina e jurisprudência é no sentido de que 
nesse período há suspensão do contrato de 
trabalho e, portanto, não deveria ser computado 
como tempo de serviço. Já com relação ao período 
de afastamento por auxílio doença acidentário, 
há corrente doutrinária que entende ser hipótese 
especial de suspensão, já que o tempo de serviço 
é computado apenas para certos efeitos, como 
indenização, estabilidade e FGTS (art. 4º, § único 
da CLT e art. 28 do Dec. N. 99.684/90). Ocorre 
que a maioria da doutrina e jurisprudência, entre-
tanto, entende que o afastamento por acidente 
de trabalho/doença ocupacional é espécie de 
interrupção, dando ao parágrafo único do art. 4º 
da CLT interpretação mais favorável ao empregado. 
Dito isto, parece-nos acertada a interpretação de 
que, em se tratando de afastamento para perce-

bimento de auxílio doença comum (B31), o con-
trato fica suspenso e o período não é computado 
como tempo de serviço, o mesmo não acontecen-
do quando o afastamento se der por auxílio doença 
acidentário, cujo período deverá ser computado 
para todos os fins, por acreditarmos tratar-se de 
hipótese de interrupção do contrato.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, que 
nada mudou relativamente à cominação de multa 
quando a dispensa do empregado ocorrer nos 
30 dias que antecedem a data base da categoria. 
Assim, caso a empresa pretenda despedir, sem 
justa causa, empregado que tenha direito ao aviso 
prévio proporcional, deverá atentar para que o 
desligamento, considerando aos dias acrescidos 
devido à proporcionalidade do tempo de serviço, 
ocorra antes dos 30 dias que antecedem a data 
base, sob pena de pagamento de multa.

Por fim, diante de tudo o quanto foi exposto 
e, considerando-se que aqui não se esgotam as 
controvérsias acerca do aviso prévio proporcio-
nal, pode-se afirmar que a situação fática não 
foi devidamente abordada pela nova lei, que se 
afigura como precária e omissa. Muitas dúvidas 
ainda vão surgir e muitas discussões irão ser 
travadas, pelo que resta evidente que caberá aos 
próprios Tribunais o ônus de dirimir esses conflitos 
mais polêmicos e definir uma jurisprudência acerca 
dessas questões.


