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Cont. na p. 2

No dia 21 de setembro, na Câmara dos Depu-
tados, foi aprovado pelo Plenário o Projeto 

de Lei (PLS) nº 3.941/89, de autoria do Senador 
Carlos Chiarelli, que prevê o aumento do prazo do 
aviso prévio para até 90 (noventa) dias.

Apesar de o projeto ter sido analisado pelas comis-
sões permanentes e contar com substitutivos das 
Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
um acordo entre as lideranças permitiu a aprovação 
do texto original do Senado. 

De acordo com o texto, para os trabalhadores que 
tiverem até um ano de trabalho na mesma empresa, 
o aviso prévio será de 30 (trinta) dias. A esse pe-
ríodo, deverão ser acrescentados 3 (três) dias para 
cada ano de serviço prestado na mesma empresa, 
limitados a 60 (equivalente a 20 anos de trabalho), 
perfazendo, assim, a soma desses períodos um total 
de 90 (noventa) dias de aviso prévio.

Impende registrar que, em 22 de junho de 2011, con-
forme noticiado nos Informes Sindicais nº 213 e nº 
215, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
suspendeu o julgamento de 4 (quatro) Mandados de 
Injunção (MI) cujos autores reclamam o direito, as-
segurado pelo artigo 7º, inciso XXI, da Constituição 
Federal (CF), (MI 1.010, 1.074 e 1.090).

Por sugestão do relator, Min. Gilmar Mendes, o 
Plenário decidiu pela suspensão do julgamento a fim 
de possibilitar o exame de experiências de outros 
países (direito comparado), recomendações da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT) e projetos 
em tramitação no Congresso Nacional, com vistas à 
regulamentação do citado dispositivo constitucional.

O Projeto de Lei (PLS) nº 3.941/89 foi enviado à Pre-
sidente da República, que, aquiescendo, sancionou-o, 
sem vetos.

Assim, em 13 de outubro de 2011, foi publicada no 
Diário Oficial da União, a Lei nº 12.506, de 11 de 
outubro de 2011, que dispõe sobre o aviso prévio da 
seguinte forma:

“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 presta-
do na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) 
dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.” 

Novas regras para o aviso prévio  
proporcional por tempo de serviço
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Vale dizer, a partir da sua publicação, em 13 de outubro 
de 2011, em contratos com até um ano, os 30 (trinta) dias 
serão mantidos. Para cada ano adicional, o aviso prévio 
aumenta em três dias, até o limite de 90 (noventa) dias.

Algumas questões já surgiram acerca da aplicação da nova 
lei, notadamente quanto à retroatividade e à reciprocidade.

Sobre a retroatividade, ressalte-se que, segundo a CF 88, 
o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço deveria 
ser regulamentado por lei, sendo de, no mínimo, 30 (trin-
ta) dias. Portanto, o direito à proporcionalidade entraria 
em vigor a partir da publicação da lei e o processo de 
dispensa que seguiu os procedimentos impostos pela 
legislação anterior não poderiam ser questionados, sob 
pena de afronta ao ato jurídico perfeito – consumado de 
acordo com as regras vigentes ao seu tempo.

Todavia, merece destaque o fato de que a lei não traz regra 
de direito intertemporal. Desse modo, pode-se considerar 
que um empregado com 20 (vinte) anos de casa, que foi 
dispensado na véspera da entrada da lei em vigor, não teria 
direito aos 60 (sessenta) dias adicionais.

Ainda quanto ao tempo, pode-se questionar se os meses 
também são contados ou se valem somente os anos comple-
tos, uma vez que a lei nada fala sobre o tempo proporcional. 
Assim, por exemplo, quem tem, dois anos e um mês de 

trabalho, recebe os mesmos três dias adicionais de quem 
tem dois anos e onze meses; ou poder-se-ia levar em conta 
que cada quadrimestre valeria um dia a mais de aviso prévio.

No tocante à reciprocidade, o texto da lei se refere 
somente ao aviso prévio concedido pela empresa ao 
empregado, sem, contudo, mencioná-la. 

O empregado demissionário continua, portanto, com a 
obrigação de conceder 30 (trinta) dias de aviso prévio, 
qualquer que seja o tempo de casa. Se essa lei aplica-se, 
de igual modo, para ambas as partes, os trabalhadores 
terão direito a indenização maior, mas também estariam 
obrigados a cumprir até 90 (noventa) dias de aviso prévio.

Diante das diversas dúvidas surgidas com a edição da nova 
lei, o Ministério do Trabalho e Emprego se manifestou por 
meio da Circular no 010/2011, de 27 de outubro de 2011.

A referida circular tem por objetivo orientar os servidores 
das Seções de Relações do Trabalho que exercem ativida-
des relativas à assistência e homologação das recisões de 
contrato de trabalho, em face do disposto na lei.

Em resumo, a circular trata de questões atinentes à re-
troatividade, proporcionalidade, cálculo e negociação 
coletiva relativas ao aviso prévio.

Caso remanesça dúvida, nada impede que a questão 
seja submetida à apreciação do Poder Judiciário, cujas 
decisões contribuirão para a construção da jurisprudên-
cia acerca do tema. 

Cont. na p. 3

Registro eletrônico de ponto é adiado novamente

Em 3 de outubro de 2011, foi publicada a Portaria MTE nº 1.979, de 30 de setembro de 2011,  
do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, que decidiu alterar o prazo para o início da 

utilização obrigatória do Registrador Eletrônico de Ponto (REP), previsto no art. 31 da Portaria 
Nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, de modo improrrogável para o dia 1º de janeiro de 2012. 

sindical de micros e pequenas indústrias artesanais. 

A questão foi deliberada em 7 de outubro de 2011, 
por meio do Plenário Virtual do STF, nos autos do 
Recurso Extraordinário (RE) 646104, de relatoria 
do ministro Dias Toffoli. 

 REPRESENTATIVIDADE SINDICAL DE MI-
CROS E PEQUENAS EMPRESAS TEM REPER-
CUSSÃO GERAL 
Foi admitida a existência de repercussão geral em 
recurso que será analisado pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre a representatividade 

J U R I S P R U D Ê N C I A
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 RECURSO ORDINÁRIO. ENQUADRAMEN-
TO SINDICAL. PARALELISMO SIMÉTRICO.

O enquadramento sindical do empregador é defini-
do de acordo com a sua atividade preponderante, 
conforme parágrafo 1º e 2º do art. 581 da CLT. A 
atividade preponderante descrita pelo § 2º do art. 
581 da CLT é aquela correspondente ao interesse 
econômico primordial da empresa. O enquadramento 
sindical da categoria profissional é uma decorrência 

do enquadramento da categoria econômica, uma 
vez que deve haver correspondência entre categoria 
econômica e profissional, em observância ao critério 
do paralelismo simétrico, excetuando-se aqueles 
empregados pertencentes à categoria diferenciada 
(§ 3º do art. 511 da CLT) (TRT 2ª Região (SP). 
Proc. 01388000520085020371 RO – (Ac. 12ª Turma  
20110797005) – Rel. Marcelo Freire Gonçalves. 
Doe/TRT 2ª Região. 1.7.2011, p. 3).

Cont. na p. 4

empresa pela Constituição (artigo 8º, incisos I e II; e 
artigos 146, 170 e 179).

Ao se manifestar pela repercussão geral da questão 
constitucional tratada no referido RE, o relator destacou 
que o tema se repete em inúmeros processos, fato que 
exige um posicionamento definitivo da Suprema Corte. 
Afirmou ainda que a matéria apresenta densidade cons-
titucional e extrapola os interesses subjetivos das partes, 
sendo extremamente importante para a organização 
sindical das entidades envolvidas nesse tipo de disputa.

O recurso, apresentado pelo Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo (Sim-
pi), discute se a entidade possui, ou não, representatividade 
sindical em relação às micros e pequenas empresas com 
até 50 (cinquenta) empregados e, em consequência, se 
tem direito a receber contribuição sindical. 
A discussão é feita com base nos princípios constitu-
cionais da liberdade e da unicidade sindical, bem como 
no tratamento diferenciado dispensado a esse tipo de 

 LEGITIMIDADE DE SINDICATO E NOVO 
REGIME JURÍDICO
Sindicato registrado em cartório de pessoas jurídicas pos-
sui personalidade jurídica, independentemente de registro 
no Ministério do Trabalho, motivo por que é parte legítima 
para atuar na defesa dos integrantes da categoria. Com 
esse entendimento, a 1ª Turma desproveu recurso extra-
ordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul. 
Na situação dos autos, discutia-se, em preliminar, a legi-
timidade para propositura de ação coletiva pelo Sindicato 
dos Servidores Administrativos Fazendários da Secretaria 
de Estado de Fazenda, sem registro nos órgãos do referido 
Ministério. No mérito, alegava a inexistência de direito à 
imutabilidade de situação remuneratória dos servidores 
em face de regime jurídico superveniente. Além disso, 
questionava o novo contexto remuneratório dos servido-
res advogados. Inicialmente, ressaltou-se que o referido 
registro no cartório encontrar-se-ia em consonância com o 
disposto no art. 8º, I e II, da CF (“Art. 8º É livre a associa-
ção profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei 

não poderá exigir autorização do Estado para a fundação 
de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical; II- é vedada a criação de mais de 
uma organização sindical, em qualquer grau, representa-
tiva de categoria profissional ou econômica, na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 
empregadores interessados, não podendo ser inferior à 
área de um Município”). Em seguida, assentou-se que as 
premissas fáticas do acórdão recorrido seriam inafastáveis, 
porquanto se teria o reconhecimento de vantagem pessoal, 
presente o decesso remuneratório com a implantação do 
novel regime jurídico. Por fim, no que concerne à gratifi-
cação pelo exercício de atividade jurídica, salientou-se que 
o acórdão não ensejaria reforma, pois o próprio tribunal 
ponderara que a legislação instituidora do regime adver-
sado previra ressalva, de sorte a assegurar aos servidores 
advogados a continuidade da percepção de sua parcela. 
(STF, RE 370834/MS, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, 
julgado em 30.8.2011, DJE 26.09.2011).

 RECURSO ORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA.  
PISO SALARIAL FIXADO EM CONVEN-
ÇÃO COLETIVA DE TRABALHO INFERIOR  
AO PISO SALARIAL PREVISTO EM LEI ESTA-
DUAL. VALIDADE. 

1.  A Lei Complementar nº 103/2000, na forma prevista 
no art. 22, parágrafo único, da Constituição da Repúbli-

ca, e tendo em vista o art. 7º, V, do mesmo Texto Magno, 
delegou aos Estados e ao Distrito Federal competência 
para definir, mediante lei, piso salarial, proporcional à 
extensão e à complexidade do trabalho, para os em-
pregados que não o tenham definido em lei federal, 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 
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Processos analisados:
Processo nº 263
Interessado: Federação do Comércio do Estado de 
Santa Catarina
Relator: Natan Schiper

Processo nº 277-1
Interessado: Sindicato do Comércio Varejista de Gravataí
Relator: Daniel Mansano 

Processo nº 340
Interessado: Sindicato das Empresas de Turismo no 
Estado do Rio de Janeiro
Relator: Daniel Mansano  

Processo nº 491-1
Interessado: Sindicato do Comércio Varejista de 

Sete Lagoas 
Relator: Daniel Mansano

Processo nº 522-1
Interessado: Sindicato dos Lojistas do Comércio de Recife
Relator: Ivo Dall’Acqua 

Processo nº 537-1
Interessado: Sindicato do Comércio Varejista de Con-
gonhas
Relator: Natan Schiper

Processo nº 1.571
Interessado: Pipek, Penteado e Paes Manso Advogados
Relator: Lázaro Luiz Gonzaga

Reunião do dia 11 de outubro de 2011 da Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio.

2. Consoante entendimento já externado pelo STF, nos 
julgamentos das ADI’s 4.391/RJ e 4.364/SC, com cará-
ter vinculativo, portanto (CF, art. 102, § 2º), a delegação 
legislativa não terá eficácia para os empregados abrangi-
dos por norma coletiva ou lei federal que estabeleça 
patamar salarial mínimo diverso, ainda que a menor, 
desde que respeitado o salário mínimo legalmente 
assegurado. A lei estadual não poderá restringir a 
atuação dos sindicatos, aos quais a Constituição 
Federal outorgou a defesa dos direitos e interesses 
coletivos da categoria profissional. Desse modo, ins-
tituído salário profissional em norma coletiva, cessa 
a delegação de competência ao Estado-membro ou ao 
Distrito Federal para fixar piso salarial à correspon-
dente categoria profissional, sob pena de ultrapassar 
os limites da Lei Complementar nº 103/2000, não 

havendo cogitar de aplicação de normas benéficas, 
haja vista a inexistência de conflito normativo.

3. No caso vertente, à época da publicação da lei 
estadual instituidora dos pisos salariais regionais 
vigia Convenção Coletiva de Trabalho em que se 
fixavam pisos salariais para a categoria profissional; 
portanto, a ela não se aplicavam os valores fixados 
na lei local. 

4. Nesse contexto, reveste-se de validade a norma 
coletiva firmada na data-base subsequente, na qual 
apenas houve atualização dos pisos convencionados 
no instrumento coletivo anterior, ainda que os valores 
resultassem inferiores ao previsto na norma estadual.

Recurso ordinário a que se nega provimento.

(TST-ROAA-6300-14.2009.5.01.0000, SDC, Relator 
Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 30.09.2011) 


