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S E N T E N Ç A

SECOVI/SC - Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação

e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais de Santa Catarina

impetra o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do AUDITOR

FISCAL  DO  TRABALHO,  Sr.  Alberto  de  Souza,  matrícula  n.  1719008,  e,  por  vinculação

hierárquica (art.6º, da Lei 12.016/09), da CHEFE DA AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO

EM  BALNEÁRIO  CAMBORIÚ,  Sra.  Aline  Motta  Pfiffer,  que  resultou  na  notificação  de

condomínios integrantes da categoria representada pelo impetrante para fins de apresentação

de documentos e demonstração do preenchimento das cotas de aprendizes prevista no art. 429

da CLT.

Pretendeu a concessão da ordem de forma liminar, sendo a decisão

acerca de tal pedido postergada para momento após a manifestação da autoridade tida como

coatora.  Após  a  ratificação  do  pedido  e  demonstração  da  existência  de  multa  pelos  fatos

alegados na exordial, foi concedida a segurança à impetrante.

Intimadas as partes coatoras para se manifestarem, assim como a

União para responder aos termos da presente demanda.

O  órgão  do  Ministério  Público  do  Trabalho  apresentou  parecer

acerca dos fatos narrados na presente.

Inexistindo  outras  provas  a  serem  produzidas,  vieram  os  autos

conclusos para julgamento.

É o relatório.

D E C I D O

FUNDAMENTAÇÃO

A impetrante assinala que os condomínios integrantes da categoria

não podem ser considerados "estabelecimentos" para fins de inclusão na previsão legal  da
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obrigatoriedade  de  contratação  de  aprendizes,  porquanto  não  inserido  no  conceito  legal

respectivo,  bem  como  as  funções  neles  desenvolvidas  não  prescindem  de  formação

profissional.

Pretende  a  determinação  da  suspensão  do  "ato  da  autoridade

coatora em determinar apresentação de documentos e a contratação de menor aprendiz pelos

condomínios representados pelo impetrante".

O  inciso  LXIX  do  art.  5º  da  CRFB  prevê  a  possibilidade  de

concessão de mandado de segurança, sendo assentado no art. 1º da Lei n. 12.016/2009, que:

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que

exerça.".

Denota-se que a pretensão do impetrante diz respeito à concessão

da  segurança  para  fins  de  reconhecer  o  direito  líquido  e  certo  dos  condomínios  edilícios

representados  por  ele  não  realizarem  a  contratação  de  aprendizes,  com  base  em  dois

fundamentos  que  aponta:  a  não-configuração  de  estabelecimento  de  cunho  social  ou

econômico  para  fins  de  inclusão  na  previsão  legal  de  obrigatoriedade  de  contratação  de

aprendizes e a desnecessidade da formação profissional dos empregados dos substituídos.

Em  análise  ao  primeiro  fundamento,  denota-se  que  a  previsão

insculpida na CLT, em seu artigo 429, estabelece que:

"Os estabelecimentos  de qualquer  natureza são obrigados a

empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de

aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos

trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação

profissional."

Regulamentando  as  previsões  relativas  ao  contrato  de

aprendizagem, foi expedido o Decreto n. 5.598/05, que repete o texto do artigo mencionado em

seu artigo 9º, elencando, entretanto, em seu §2º, que:

"Entende-se  por  estabelecimento  todo  complexo  de  bens

organizado para o exercício de atividade econômica ou social do empregador, que se

submeta ao regime da CLT."

Portanto,  claramente,  a  previsão  de  obrigação  da  contratação  de

empregados em contratos de aprendizagem aplica-se unicamente aos empreendimentos nos

quais haja uma finalidade econômica ou social, não sendo o caso, por certo, dos condomínios

edilícios, sejam de unidades residenciais ou comerciais.
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Diante  de  tal  fato,  não  se  aplicam aos  condomínios  edilícios  as

disposições  relativas  à  efetivação  de  contratos  de  aprendizagem,  por   inexistência  de  

atividades  econômicas  ou  sociais  realizadas  no  local,  sendo  destinado  unicamente  à

manutenção  da  coisa  comum  objeto  da  copropriedade  inerente  à  figura  jurídica

correspondente.

Portanto,  inexistindo  qualquer  obrigação  legal  dos  condomínios

edilícios de figurarem como contratantes de aprendizes,  não obstante a discussão acerca da

existência de necessidade de formação técnico-profissional, uma vez que não configurada a

atividade empresarial ou social de tais entidades.

Pelo que, ante o ora exposto, ratifico a decisão liminar proferida e

concedo  a  segurança  pretendida,  para  determinar  à  autoridade  coatora,  ou  outro  auditor

vinculado  ao  Ministério  do  Trabalho  que  se  abstenha  de  realizar  os  atos  de  notificação  e

autuação dos condomínios edilícios filiados ao impetrante para fins de realização de contratos

de  aprendizagem,  bem  como  de  impor  qualquer  sanção  administrativa  ou  financeira  em

decorrência de tal fato, nos termos da fundamentação ora exposta.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

III - CONCLUSÃO

Isto posto, nos termos da fundamentação, ratificar a decisão liminar

proferida e CONCEDER a segurança pretendida,  para determinar  à autoridade coatora,  ou

outro  auditor  vinculado  ao Ministério  do  Trabalho  que se  abstenha  de realizar  os  atos  de

notificação e autuação dos condomínios edilícios filiados ao impetrante para fins de realização

de  contratos  de  aprendizagem,  bem  como  de  impor  qualquer  sanção  administrativa  ou

financeira em decorrência de tal fato, nos termos da fundamentação ora exposta.

Custas de R$ 40,00, incidentes sobre o valor atribuído à causa de

R$ 2.000,00, dispensadas. Após o trânsito em julgado da sentença, cumpra-se. Intimem-se as

partes.

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Abril de 2018

ILMA VINHA
Juiz(a) do Trabalho Titular
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