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O AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO POR MÚTUO ACORDO  

COM A REFORMA TRABALHISTA 

A reforma trabalhista (Lei 13.467/17) acrescentou à CLT uma nova 

modalidade de rescisão contratual: a rescisão por mútuo acordo entre 

empregado e empregador, nos termos do artigo 484-A da C.L.T., conforme 

falado na última matéria.  

Apesar de indicar as verbas devidas e em qual proporção a serem 

pagas, referido artigo é omisso em relação a pontos relevantes, entre os quais, 

o pagamento do aviso prévio pela metade, se for indenizado. No entanto, nada 

é mencionado sobre a opção pelo aviso prévio trabalhado. Assim, sobre a 

formalização da rescisão por mútuo acordo pelos departamentos de recursos 

humanos das empresas, têm surgido dúvidas quanto ao procedimento para o 

aviso prévio indenizado ou trabalhado.  

Por se tratar de temática recente, ainda não há entendimento 

doutrinário e jurisprudencial pacificado a esse respeito.  

No que se refere ao cumprimento do aviso prévio trabalhado pelo 

empregado na modalidade de rescisão de contrato por mutuo acordo, a 

doutrina tem manifestado entendimento quanto a não aplicação do artigo 488 

da CLT, que prevê a redução da jornada durante o período de cumprimento 

do aviso prévio.  Somente será aplicável “se a rescisão tiver sido promovida pelo 

empregador”, comumente chamada de dispensa sem justa causa. 

Por outro lado, caso as partes fazem opção pelo aviso prévio trabalhado, 

tem ganhado força o entendimento de que o empregado deverá trabalhar por 

30 dias, sem a redução de jornada prevista no artigo 488 da CLT, no entanto, 

fará jus à integralidade de sua remuneração pelo serviço prestado. 

Na impossibilidade, porém, de o empregado cumprir os 30 dias de aviso 

prévio, paira o questionamento sobre o cumprimento parcial do aviso. Pois bem, 

tratando-se de rescisão contratual por mútuo acordo, e não havendo vedação 

expressa ao cumprimento do aviso prévio, a definição sobre o aviso prévio ser 

trabalhado (total ou parcialmente) ou indenizado, recomenda-se que o acordo 

entre as partes seja formalizado em documento escrito, assinado pela empresa, 

empregado e testemunhas, no qual deverá constar a forma do cumprimento 

do aviso prévio, a fim de evitar alegação de fraude nesta modalidade de 

rescisão. 



 
 

Assim, concordando a empresa com o cumprimento parcial do aviso, 

não se vislumbra, a princípio, impedimento para que o aviso seja parcialmente 

cumprido pelo empregado. 

Outra dúvida comum é o cálculo do aviso prévio proporcional devido na 

rescisão por mútuo acordo que está previsto na Lei 12.506/11, que manda 

acrescer três dias de aviso prévio por ano trabalhado. 

Estando referida lei em plena vigência, e não havendo, em princípio, 

dispositivo com ela conflitante na reforma trabalhista, a maior parte da doutrina 

entende que a proporcionalidade do aviso prévio nela prevista aplica-se 

também às rescisões por mútuo acordo. 

O que deve ser observado a esse respeito é que, na hipótese do aviso 

prévio ser trabalhado pelo empregado, ainda que o empregado tenha mais de 

um ano de empresa, só poderão ser trabalhados, no máximo, 30 dias, conforme 

já decidido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do 

Tribunal Superior do Trabalho, órgão responsável pela uniformização da 

jurisprudência dessa Corte. 

Entendeu a Seção de Dissídio Individual do Tribunal Superior do Trabalho 

em acórdão proferido em sede de recurso de revista (RR - 1964-

73.2013.5.09.0009 - Relator: Ministro Hugo Carlos Scheuermann - Subseção I 

Especializada em Dissídios Individuais – Publicado em: 29/09/2017) que a 

proporcionalidade da Lei 12.506/11 se aplica apenas em favor do empregado, 

não sendo possível exigir o cumprimento de aviso prévio superior a 30 dias ao 

empregado. 

Desse modo, no caso da rescisão contratual por mútuo acordo com 

empregado que tem direito à proporcionalidade do aviso prévio, se for 

indenizado, deve ser paga a metade dos dias a que teria direito de acordo com 

a Lei 12.506/11, conforme expressamente estabelecido no artigo 484-A, inciso I, 

alínea “a”, da CLT. 

Já no caso de aviso prévio trabalhado, o entendimento que tem sido 

acatado é que o empregado cumpra apenas 30 dias, e que o restante dos dias 

a que teria direito, em função do tempo de empresa, seja indenizado pela 

metade, de modo a observar o entendimento já firmado pelo Tribunal Superior 

do Trabalho a respeito. 

Por fim, é válido ponderar que a reforma trabalhista está em vigor há dois 

anos e possui inúmeros pontos de omissão que geram incertezas, deste modo, 

recomenda-se o acompanhamento da evolução da jurisprudência e das 

normas vigentes em convenções coletivas e acordos coletivos, buscando 

consultar sempre os profissionais de direito e de contabilidade de confiança 

para que possam analisar o caso específico para tomada da melhor decisão. 


