
Ao se desligar de 
uma empresa, 
saiba qual 
conduta adotar 
em relação 
aos contatos 
adquiridos no 
tempo de trabalho 
e o que fazer 
com materiais 
e equipamentos 
utilizados 

POR SILVIA DALPICOLO 

odo mundo quando entra em 
uma empresa costuma fazer 
contatos. Seja com os pró
prios colegas ou com clientes 

e prestadores de serviços. E assim, o fa
moso networking costuma aumentar 
conforme a pessoa passa por diferen
tes companhias. Mas o que acontece 
quando o funcionário desliga-se, seja 
por vontade própria ou do emprega
dor? Como ficam objetos, aparelhos e 
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De uma maneira 
ww geral, os clientes são, a 
princípio, do empregador, ainda 
que o contato e o atendimento sejam 
responsabilidades do colaborador, 
mas é preciso lembrar que eles 
acontecem porque o funcionário 
age em nome da empresa" 
A L E X A N D R E MORAES E SOUZA, A D V O G A D O 
ESPECIALISTA EM DIREITO DO T R A B A L H O 

contatos adquiridos ou fornecidos du
rante o tempo de serviço? Eles perten
cem ao ex-colaborador ou à empresa? 

Muitas vezes, o antigo funcioná
rio não tem a oportunidade de voltar 
ao local de trabalho para pegar de
terminados objetos e materiais. "Na 
saída do empregado das dependên
cias da empresa, a escolta é necessá
ria dependendo das razões da demis
são e mesmo do comportamento do 
empregado que, pode ficar revoltado 
com a decisão. Desde que seja proce
dida com cautela e respeito este é um 
direito legítimo do empregador, mas 
claro, deve ser feita dependendo dos 
motivos da demissão e do modo de 
agir do próprio empregador logo após 
a notificação", esclarece o advogado 
especialista em Direito do Trabalho, 
Alexandre Moraes e Souza. 

0 fator networking 
Esta é uma questão complicada e 

depende de avaliação individual de 

cada caso. É preciso considerar fato
res como a função do empregado, o 
que foi acertado no momento da ad
missão, o segmento explorado pelo 
empregador e a política da própria 
companhia. "De uma maneira geral, 
os clientes são, a princípio, do empre
gador, ainda que o contato e o aten
dimento sejam responsabilidades do 
colaborador, mas é preciso lembrar 
que eles acontecem porque o funcio
nário age em nome da empresa", co
menta o advogado. 

Levar os contatos na saída não é 
problema desde que não haja ne
nhum tipo de acordo ou contrato fir
mado, entre o empregado e o empre
gador, que expresse proibição de o 
contratado não poder utilizá-los. Da 
mesma maneira que devem ser pre
estabelecidas as informações que são 
sigilosas ou não, ou que podem com
prometer a subsistência do emprega
dor. "Isto faz com que em alguns con
tratos ajustados por grandes corpora

ções haja a inserção de cláusulas es
pecíficas que proíbem que o empre
gado, após seu desligamento, seja até 
mesmo contratado pelo concorrente 
durante certo período de tempo en
tre outras condições, sob pena de res
ponder por indenizações e multas", 
aponta o advogado. 

Na ausência de cláusula que deter
mine a relação entre o antigo empre
gado e os clientes, segundo a ética pro
fissional, o ex-funcionário não deve ter 
contato com a carteira de clientes da 
antiga empregadora após seu desliga
mento. No caso de sair para ingressar 
em alguma empresa concorrente, não 
é adequado também fazer propostas 
mais vantajosas para "roubar" o cliente 
para o seu novo empregador. "Isso po
de ter uma péssima repercussão na sua 
vida profissional", esclarece Souza. 

Além da mancha no currículo, ou
tro problema que o profissional pode 
enfrentar é um processo por parte do 
antigo empregador. Se for constatada 
prática de concorrência desleal, exis
tem determinações previstas em lei que 
condenam este procedimento. O profis
sional que desrespeitar a regra pode res
ponder judicialmente por danos morais 
e materiais, de acordo com o caso. 
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Objetos pessoais 
Seja lápis, caneta, agenda ou qual

quer outro pertence. Quando se trata 
de objetos pessoais, é direito do em
pregador levar consigo todos os mate
riais que eventualmente levou para o 
trabalho. Da mesma forma que o que 
foi oferecido pela empresa para que o 
colaborador pudesse exercer sua fun
ção, é de propriedade da companhia, 
exceto quando autorizado. No mo
mento do desligamento, a maneira 
correta de garantir seus pertences pes
soais e evitar problemas é listando-os 
na presença de outra pessoa que sir
va de testemunha. "Essa atitude evita 
contratempos como desconfiança do 
empregador, por exemplo, de a pes
soa ter levado o que não era seu, e as
sim não há constrangimentos", expli
ca Souza. 

De acordo com Alexandre Moraes e 
Souza, quando é autorizado que o em
pregado leve seus pertences, ele deve 
fazê-lo no momento de deixar a em
presa, logo após seu desligamento. A 
empresa não tem obrigação que o ex-
colaborador entre no local posterior
mente para buscar seus materiais. "É 
opcional ao empregador concordar ou 
não com sua entrada no local", escla
rece. Em caso contrário, se o ex-fun
cionário fica impedido de pegar seus 
pertences pessoais de dentro do local, 
será necessário notificar extrajudicial
mente o empregador para que haja a 
devolução dos materiais. Se ainda as
sim o pedido não for atendido, ele po
de entrar no antigo local de trabalho 
com ação judicial. 

Objetos da empresa 
Dependendo da função exercida, 

é comum que algumas companhias 
disponibilizem aparelhos celulares, 
notebooks e outros aparelhos para 
o trabalho. Todo o material, equipa
mento ou ferramenta de trabalho é 
de propriedade do empregador, pois 
este é quem tem a obrigação de for
necer os meios necessários para a 
execução do serviço. "Isso quer dizer 
que, quando houver equipamentos 
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cedidos em caráter pessoal, a partir 
do momento em que cessa o contrato 
de trabalho, o empregado tem o de
ver de devolvê-los". 

Se a relação entre funcionário e 
chefia é problemática e de descon
fiança, vale a dica de usar uma teste
munha para verificar que os objetos 
que pertencem à empresa estão sen
do devolvidos e os que estão sendo 
levados, ao colaborador. 

Evite problemas 
Para que o desligamento da empre

sa seja pacífico e não comprometa as 
futuras relações de trabalho, ou até 
mesmo não acabe em briga judicial, 
é fundamental seguir à risca as ações 
adotadas pela empresa. No caso dos 
objetos pessoais, o empregado po
de responder a eventual ação, caso o 
empregador constate que ele se apro
priou de determinado objeto que foi 
entregue para utilização no serviço. 
Se o material não for devolvido no ato 
da demissão e nem posteriormente, a 
companhia pode acioná-lo judicial

mente para restituir o que lhe perten
ce, inclusive pleiteando perdas e da
nos, de acordo com o caso. 

Porém, estes casos não dão à em
presa poder de impedir a admissão 
daquele ex-empregado em outro lo
cal. Há até mesmo uma legislação es
pecífica proibindo a prática de qual
quer tipo de discriminação que im
peça a contratação, manutenção ou 
demissão de empregado. A empre
sa que agir desta forma corre o risco 
de sofrer sérias sanções, seja pessoa 
jurídica (representantes legais) ou 
pessoa física. Apesar de proibido, há 
a famosa rádio-peão, que acontece 
também dentro de algumas áreas de 
atuação. "Dependendo do segmento 
e, portanto, da atividade empresarial, 
há entre alguns empregadores uma 
chamada "lista negra". Quando cai 
nos ouvidos dos empresários que de
terminado empregado está com ação 
na justiça, independentemente de ser 
parte autora ou ré, não obtém mais 
recolocação junto àquele mercado ou 
região", observa Souza. 

Text Box
Fonte: Carreira & negócios, São Paulo, n. 19, p. 28-30, 2010.




