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"Não agüento mais tanta incompetência!", gritou a assessora comercial Kelly Costa, 30, há um 
mês, pouco antes de deixar o emprego para nunca mais voltar. 
 
O medo do desemprego, segundo especialistas em direito e em psicologia do trabalho, não 
impede que funcionários larguem o emprego à francesa, sem nem dizer "tchau" ao patrão. 
Esse receio pode até fazer o profissional pensar duas vezes, mas, quando o esgotamento é total, 
sumir do mapa parece um jeito mais fácil de resolver as coisas e destacar o sentimento de 
insatisfação. 
 
Costa revela que seu problema foi uma chefe sabotadora. "Ela queria puxar o meu tapete, fez de 
tudo para eu me afastar", diz. "Foi uma decepção muito grande. Estou reconstruindo minha vida." 
A cena aconteceu no fim do expediente de uma sexta-feira. Naquela mesma tarde, Costa havia 
convidado os colegas da firma para um churrasco que aconteceria em sua casa no dia seguinte. A 
chefe, por educação, conta a assessora, também foi chamada. "Eu não tinha planejado sair." 
 
E como é que se decide assim, de repente, nunca mais voltar? "Não fui muito respeitada durante 
o tempo em que estive lá [na empresa]. Não achei que eles merecessem uma satisfação", explica. 
"E olha que visto a camisa, não desisto facilmente das coisas. Um exemplo: tive câncer, e o 
médico disse que eu não poderia ter filhos. Hoje sou mãe de gêmeos." 
 
Fumaça e videogame  
Do gabinete de um promotor de Justiça, o então estagiário de direito Adriano Cardoso, 26, um dia 
saiu e nem se despediu. "Eu estava em outra sala me matando para terminar uma denúncia 
baseada em um inquérito difícil. Quando entrei na sala do promotor, o encontrei com os pés na 
mesa, fumando e brincando com joguinhos no computador", relata. "Eu estava trabalhando por 
ele." 
 
Carmem Lúcia Rittner, professora de psicologia do trabalho da PUC-SP (Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo), afirma que o abandono não é sinal de irresponsabilidade. "É uma ruptura. 
As pessoas não gostam de se sentir desrespeitadas. Embora tenha prejuízos [financeiro e moral] 
com a atividade, é uma forma de marcar um ponto de vista. É um protesto com um custo alto 
para quem o pratica." 
 
Os especialistas lembram que não só situações extremas levam ao abandono. Há casos em que o 
funcionário arranja outra colocação e demora a avisar o chefe. 

 
 
Leia Mais 
 
"Sumir" acarreta prejuízos morais e financeiros  
 
Quem abandona o emprego em vez de pedir demissão sofre perdas financeiras e corre o risco de 
ter dificuldades para se recolocar.  
 
Se o empregado desaparece, acaba dispensado por justa causa. Isso significa abrir mão de 
direitos como férias proporcionais e 13º salário proporcional, mesmo que o funcionário volte à 
empresa, tempos depois, para receber suas verbas rescisórias. 
 
Apesar das perdas, voltar, mesmo depois de muito tempo, é sempre o melhor a fazer, 
aconselham os especialistas em direito. Reaparecendo, além de poder receber atrasados que 
eventualmente o patrão não havia pago, o ex-funcionário pode dar baixa do contrato em sua 
carteira. 



Segundo Nelson Mannrich, professor titular de direito do trabalho da USP (Universidade de São 
Paulo), há o receio de contratar se não houver a baixa. "Por lei, o novo empregador não precisa 
exigi-la, mas ele pode não saber disso ou não querer alguém que já tenha abandonado o 
emprego." 
 
O abandono é a ausência continuada do funcionário com o ânimo de não mais trabalhar. Não há 
prazo fixado pela lei para sua configuração. As decisões dos juízes costumam exigir 30 dias, mas 
depende do caso. "Se o empregado aceitou cargo em outra firma, por exemplo, não é preciso 
esperar", pondera José Ubirajara Peluso, professor de direito do trabalho da PUC-SP e advogado 
do escritório Mesquita Barros. 
 
Um dia 
Com o contrato de trabalho em aberto, também pode haver problemas com a Previdência Social, 
que, para conceder benefícios, só conta como trabalhado o dia do registro - mesmo que o 
funcionário tenha ficado anos na firma. O órgão diz que não há como saber o tempo exato de 
serviço. 
 
Felipe Prato, 25, por exemplo, trabalhou em um lava-rápido por apenas um dia. "O chefe era um 
poço de estupidez. Fui embora sem receber, com o uniforme deles. Ficou combinado que eu 
continuaria, mas cheguei à conclusão de que o dinheiro não pagava o sofrimento", diz. 

 
 
Leia Mais 
 
Mal-entendido pode acabar em demissão por abandono  
 
Um simples mal-entendido ou ainda um empregador de má-fé, para se desobrigar de verbas 
rescisórias, podem transformar faltas autorizadas em um aparente abandono de emprego. Na 
hora de se afastar temporariamente, o profissional deve tomar alguns cuidados, ensinam os 
especialistas em direito do trabalho. 
 
O primeiro deles é ter uma prova de que o patrão autorizou a ausência. Se o funcionário está se 
separando ou está com um filho muito doente, pode ser que a empresa lhe dê alguns dias para  
reorganizar a vida. É uma concessão da empresa e não uma justificativa prevista em lei. Mas a 
regra é fácil: se o patrão deixa, não pode punir depois. 
 
Se não houver prova da permissão, a dica é ter um documento em que o funcionário se coloque à 
disposição da empresa, dizendo que aguarda as orientações do patrão para voltar ao cargo. "Um 
e-mail [enviado pelo empregado] pode ajudar muito", afirma Estêvão Mallet, advogado e 
professor de direito do trabalho da USP. 
 
Carta e jornal 
Quando o trabalhador some, é comum o empregador, na tentativa de mostrar a intenção de 
abandono, publicar um anúncio no jornal procurando o funcionário ou enviar para a casa dele uma 
carta com aviso de recebimento. Os tribunais, em geral, preferem as cartas e estipulam prazo de 
30 dias para a configuração. 
 
Mônica Silva, 32, assessora de comunicação, conta que recebeu proposta para mudar de empresa 
e avisou o empregador. Mesmo assim, dias depois, recebeu uma carta. "Começava assim: "Diante 
de seu desinteresse em continuar". Achei estranho." 
 
Para Mallet, forjar o abandono é difícil, pois a carta não basta, e a presunção é a dispensa sem 
justa causa. "O ônus de provar é da empresa." 
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