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PARECER 

1- DA CONSULTA 

O Sr. VALERIJONAS SEIVALOS JUNIOR, que manteve 

contrato de trabalho com a empresa denominada QUALCOMM Serviços de 

Telecomunicações ltda., dirigiu-nos consulta indagando sobre o direito ao exercício de 

opção de compra de ações, que lhe foi negado pela empresa. Da exposição do 

Consulente destacamos os seguintes pontos: 

02. 

"A Empresa concede opção de compra de ações que é formalizada 

através de documento denominado 'INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES PARA EMPREGADOS QUE ESTÃO 

SUJEITOS ÀS LEIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL'. 

No referido documento são estipulados os prazos para o exercício da 

opção, sendo que no caso de rescisão do contrato de trabalho, deverá 

ocorrer 30 (trinta) dias após o término do vínculo empregatício, tal como 

registra o item 5 do referido instrumento. 

No caso especifico, foi o Consulente pré-avisado em 04 de dezembro de 

2006." 

f ' ÓS a exposição, que foi acompanhada de vários 

documentos, o Consulente: rmula as seguintes indagações: 

03. 

a) Segundo a legislação brasileira, qual a data efetiva em que se deu o 

término do vínculo empregatício do Consulente com a sua 

empregadora? 

b) Ainda, segundo a legislação brasileira, o lapso de trinta dias, tal 

como estabelecido no instrumento firmado com empresa, devera ser 

computado a partir de que momento? 

A matéria submetida ao nosso exame diz respeito às 

conseqüências jurídicas do aviso prévio concedido pelo empregador e seus efeitos no 

contrato de trabalho. 
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11 DO AVISO PRÉVIO SEGUNDO A 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Estabelece o art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho 

"Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser 

rescindir o contrato, devera avisar a outra da sua resolução, ... ", 

sendo que a Constituição Federal definiu, como direito fundamental , 

05. 

"aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 

trinta dias, nos termos da lei;" (art. r , inciso XXI) . 

Em seguida, o art. 489 preceitua: 

"Art. 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de 

expirado o respectivo prazo, ... " (os destaques não pertencem ao original) . 

06. Não há divergência na doutrina especializada que o termo do 

contrato somente ocorre após o término do período do aviso prévio, indenizado ou 

trabalhado. Como assinalou o saudoso e doutíssimo Delio Maranhão, 

07. 

"Concedido o aviso, o contrato se extingue depois de expirado o 

respectivo prazo." ("Instituições de Direito do Trabalho", L Tr, São Paulo, 2005, 

223 ed., vol. 11 , pág. 616). 

Assim também preleciona o renomado Christovão Piragibe 

Tostes Malta: 

"O período de aviso p ~vio é considerado como de serviço, ainda que o 

empregado o receba em moeda, não prestando serviços ao empregador 

durante o que seria o prazo de sua duração." ("Comentários à 

Consolidação das Leis do Trabalho e ao FGTS", Edições Trabalhistas, Rio de 

Janeiro, 1987, 53 ed., pág. 465). 

08. 

parecer: 

No mesmo sentido manifestou-se o 1 o signatário deste 

"O aviso prévio tem, portanto, natureza potestativa e receptiva, gerando 

seus efeitos ao final do prazo decorrido a partir da formalização da 

comunicaÇão, com a correspondente ciência da parte a quem se dirige. 
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Daí por que o prazo fluido integra sempre o tempo de serviço do 

empregado." ("Curso de Direito do Trabalho", Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2 

ed., 2004, pág. 352). 

Cediça é a jurisprudência da Justiça do Trabalho: 

"O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso 

prévio, beneficia ao empregado pré-avisado da despedida, mesmo que 

tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao 

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

efeitos legais." (Enunciado no 5 da Súmula) 

"a data da saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término 

do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado." (Orientação 

Jurisprudência no 82 da SDI1, do TST). 

1 O. Não há dúvida, pois, que o período do aviso prévio concedido 

pelo empregador ao empregado, indenizado ou trabalhado, integra o tempo do contrato 

que somente se expira na data final do pré-aviso. 

111 - DA ANALISE DO CASO EM FOCO 

11 . O direito de opção conferido pela Qualcomm Serviços de 

Telecomunicações Ltda. ao Consulente deve ser exercido no prazo de trinta dias a partir 

do termino do contrato de trabalho mantido entre ambos, conforme instrumento firmado. 

12. O Consulente foi notificado da intenção da referida empresa 

de romper o contrato precisamente em 04 de dezembro de 2006. Logo, computado o 

prazo do aviso prévio, o contrato de trabalho em questão teve o seu termo final em 03 

de janeiro de 2007, data final do aviso. 

13. Logo, o lapso de trinta dias para o Consulente exercer o seu 

direito de opção fluiu de 04 de janeiro a 02 de fevereiro de 2007, posto que nos prazos 

em geral, segundo a regra legal, exclui-se o dia do seu começo. 

14. Mesmo que se entenda que o direito de opção deveria ser 

exercido no prazo do aviso prévio, o que contraria os termos do instrumento firmado 

entre as partes que menciona o inicio do hiato de 30 dias a partir do termo final do 

contrato de trabalho, o prazo se expirou em 03 de janeiro de 2007, posto que a data da 

baixa na Carteira de Trabalho do Consulente em 02 de janeiro de 2007, contraria o art. 
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489, da CLT e a pré-citada orientação jurisprudencial no 82 da 8011 do Tribunal Superior 

do Trabalho, entre outros. 

IV- DAS CONCLUSÕES 

15. Os fatos e fundamentos legais acima referidos nos permitem 

aduzir as seguintes conclusões visando responder aos quesitos formulados pelo 

Consulente: 

a) Segundo o art. 489, da CLT e a orientação jurisprudencial no 82 da SDI1 do 

Tribunal Superior do Trabalho, o contrato de trabalho mantido pelo Consulente e 

a Qualcomm Serviços de Telecomunicações Ltda. se expirou em 03 de janeiro de 

2007, termo final do aviso prévio concedido pela segunda ao primeiro; e 

b) O instrumento firmado pelas partes consagra expressamente que a opção deverá 

ser exercida no prazo de 30 dias a contar do término do contrato de trabalho 

mantido pelas partes, razão pela qual o trintídio iniciou-se em 04 de janeiro 2007 

e findou-se em 02 de fevereiro de 2007. 

S.M.J. é o nosso parecer. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2007 
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