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"O dever do trabalhador de abster-se de prestar serviços para a concorrência deve ser atrelado à 
vantagem financeira que justifique a obrigação" 
 
Interessante notícia vinda dos Estados Unidos informa que a Microsoft ajuizou ação perante um 
Tribunal de Seattle com o objetivo de impedir que um dos seus ex-empregados integre o quadro 
da empresa rival, a Google. 
 
Trata-se do Sr. Kai-Fu Lee, especialista em novas tecnologias e um dos arquitetos da estratégia 
da Microsoft na China, que agora pretende passar a prestar os seus serviços para a empresa 
concorrente. 
 
A Microsoft alega que a Google e o Sr. Lee violaram cláusula de "não-concorrência" contida em 
contrato de trabalho com a empresa, onde ele trabalhou por sete anos (cinco deles como vice-
presidente). Referida cláusula estabelece que ele não poderia trabalhar para competidores da 
Microsoft durante o período de um ano, a partir de sua saída. A ação menciona, ainda, que ao 
ingressar na Google o Sr. Lee "ameaça revelar" os principais segredos para a concorrente. 
 
Essa é uma situação cada vez mais comum, diante dos avanços tecnológicos e da volatilidade dos 
capitais, que conduzem a sociedade moderna à valorização dos bens imateriais: as empresas 
tentam proteger seu patrimônio por meio de medidas nos mais diversos ramos do direito, como 
da propriedade intelectual, o concorrencial e, até mesmo, o trabalhista. 
 
O empregado que exerce função técnica altamente especializada ou cargo de direção acaba por 
ter acesso a informações confidenciais que constituem relevante patrimônio empresarial, tais 
como segredos industriais ou comerciais e estratégias de mercado ou marketing das empresas 
empregadoras. 
 
Em razão disso, interessa às empresas instituir as chamadas cláusulas de "não-concorrência" ou 
de "fidelidade", segundo as quais o empregado assume a obrigação de não praticar, após o 
término da vigência do contrato de trabalho, ações que possam implicar desvantagens ao 
empregador, como o desvio de clientela. É nesse contexto que se discute a restrição à prestação 
de serviços para outra empresa, concorrente do antigo empregador. 
 
Essa modalidade de cláusula de "não-concorrência" teria validade perante o ordenamento jurídico 
brasileiro, à vista do preceito constitucional de liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão (inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal)? 
 
Observe-se que o dever de fidelidade ou não-concorrência é inerente ao contrato de trabalho, 
uma vez que o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, nas alíneas "c" e "g", dispõe que 
a negociação habitual e a violação de segredo de empresa são hipóteses de faltas graves que 
autorizam rescisão do contrato de trabalho por justa causa. 
 
A cláusula de "não-concorrência" consiste em obrigação de não-fazer e, como tal, não pode ser 
genérica   
 
É necessário refletir, assim, sobre a eventual possibilidade de estipulação de obrigações ao ex-
empregado: extinto o contrato de trabalho, seria legítima a imposição de limitações ao 
trabalhador? 
 
 
 



Diante do silêncio da legislação trabalhista, aplica-se as regras gerais do direito civil, desde que 
compatíveis com os princípios do direito do trabalho, de modo que a validade das cláusulas de 
"não-concorrência" estaria adstrita à análise das condições gerais dos negócios jurídicos (agente 
capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei). 
 
Poderia ser questionada a licitude da obrigação em face da norma constitucional citada, mas não 
há ofensa à liberdade individual se a abstenção de trabalhar para o concorrente for temporária, 
estabelecida por mútuo consentimento e mediante o pagamento de indenização compensatória. 
 
Registre-se que o direito administrativo adota o instituto da "quarentena" para impedir certas 
autoridades públicas de exercer atividades privadas depois de deixarem seus cargos: o Decreto nº 
4.187/02 (artigo 2°) dispõe sobre o impedimento de autoridades públicas exercerem atividades 
ou prestarem serviços após a exoneração do cargo que ocupavam, e ainda prevê remuneração 
compensatória a elas devida pela União. 
 
Em verdade, a cláusula de "não-concorrência" consiste em obrigação de não-fazer e, como tal, 
não pode ser genérica, sob pena de, aí sim, violar a liberdade individual de exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão. 
 
Nesse sentido, as escassas manifestações da jurisprudência e doutrina nacionais sobre o tema, 
fortemente inspiradas em cases de direito comparado, sinalizam pela licitude das cláusulas de 
fidelidade, quando observados alguns parâmetros: 1) definição específica do objeto da restrição 
ao exercício da atividade; 2) limitação territorial e temporal da obrigação (o período de abstenção 
deve ser determinado e razoável); 3) previsão do benefício que o empregado auferirá pela 
limitação a que fica submetido (indenização). 
 
Dessa forma, a submissão do trabalhador ao dever de abster-se de prestar serviços para a 
concorrência deve estar atrelada à vantagem financeira que justifique tal obrigação. 
 
As partes ainda devem convencionar multa aplicável na hipótese de descumprimento, cuja 
cobrança se dará mediante ação a ser proposta na Justiça do Trabalho, diante das regras de 
competência fixadas pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
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