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Boletim Jurídico

Ex-empregado terá que restituir empresa goiana que investiu em sua capacitação
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O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) 
condenou ex-empregado da Sete Linhas Aéreas Ltda. 
a restituir os valores relativos a sua especialização 
profissional por não ter cumprido cláusula contratual de 
permanência na empresa, pelo período de 24 meses, 
após o término do curso. A decisão, unânime, foi da 2ª 
Turma do Tribunal. A Sete Linhas Aéreas Ltda. firmou 
contrato particular com o empregado de investimento 
em sua formação profissional. Foi acordado que a 
empresa ficaria responsável pelo pagamento do curso 
de especialização do trabalhador, em contrapartida, o 
obreiro permaneceria no emprego pelo período de 24 
meses após o encerramento do curso.

Segundo o relator do processo, desembargador 
Paulo Pimenta, esse tipo de contrato não é ilegal, pois 
ao custear o curso de aperfeiçoamento de empregado 
a empresa alimenta expectativas de poder contar com 
a mão de obra qualificada. “A inserção de cláusula 
de permanência no contrato particular não é abusiva, 
pois constitui medida da empresa para resguardar o 

retorno do investimento feito, mostrando-se razoável 
a previsão de restituição, pelo obreiro, dos valores 
despendidos pela empregadora em caso de pedido 
de demissão antes do período fixado”.

Consta dos autos que sete meses depois do 
término do curso o trabalhador pediu demissão. Com 
isso, a empresa não se beneficiou da mão de obra 
do profissional na proporção do seu investimento. 
Tal fato gerou para a empresa o direito de cobrar do 
empregado uma justa compensação do investimento 
feito, conduta que encontra respaldo no princípio do 
não enriquecimento sem causa, que proíbe que uma 
pessoa se beneficie economicamente em detrimento 
de outra.

Assim, a Segunda Turma, acompanhando o voto do 
relator, condenou o empregado a suportar a título de 
perdas e danos pelo inadimplemento da obrigação, o 
valor equivalente à 16/24 avos das despesas relativas 
ao seu curso. (Fonte: TRT-GO. Autor: Aline Rodriguez 
Processo: RO – 0000982-59.2012.5.18.0004)

CBIC demonstra ao ministro do Trabalho a importância da
subcontratação para a construção

A CBIC teve audiência no último dia 10 com o ministro 
do Trabalho e Emprego (MTE), Manoel Dias, em Brasília, 
para tratar da questão da subcontratação na construção e 
das Notas Técnicas 88/2008 e 394/2012 da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho/MTE, que tratam de terceirização. 
Na ocasião, o presidente da CBIC, Paulo Simão, 
destacou a importância da subcontratação das empresas 
prestadoras de serviços para o setor da construção, que 
tem características específicas que o difere dos demais 
setores da economia nacional e que, por isso, esse 
processo é irreversível para a organização produtiva do 
trabalho na construção civil. Sobre a questão, Simão 
mencionou que em 19 de dezembro de 2012, a indústria 
da construção foi surpreendida com a emissão da Nota 
Técnica 394/2012 da Secretaria de Inspeção do Trabalho 
que cancelou a Nota Técnica 88/2008, que reconhecia de 
forma clara e expressa a legalidade da subcontratação 
(terceirização) na construção civil. Paulo Simão explicou 
ao ministro que, em razão das características do setor, 
quando uma empresa construtora termina a estrutura de 
uma obra e não possui outra para deslocar seu contingente 
profissional qualificado para aquela determinada etapa, 
só lhe resta a demissão desses trabalhadores.

Já ao contratar empresas empreiteiras que fornecem 
mão de obra especializada, os trabalhadores possuem 
a certeza de que seu emprego está garantido por um 
longo período com o mesmo empregador, atendendo 

uma construtora após a outra no serviço para o qual 
é especializado. O presidente da CBIC também 
mencionou, na ocasião, a proposta de portaria elaborada 
pela entidade, em conjunto com as Centrais Sindicais, e 
enviada em 2010 ao Ministério do Trabalho. Além disso, 
Paulo Simão destacou o excelente trabalho desenvolvido 
pelo setor, em parceria com o Sesi e o Senai, para 
a qualificação e o treinamento dos trabalhadores da 
indústria da construção, grande geradora de empregos 
formais e renda no país.

O ministro Manoel Dias sugeriu a análise do assunto 
conjuntamente pela equipe técnica da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho e da CBIC para tratar dos temas 
relacionados à subcontratação no setor da construção, 
bem como revisar os termos da Nota Técnica 394/2012, 
para que a questão seja resolvida dentro do menor tempo 
possível. Participaram da audiência, pela CBIC, além do 
presidente Paulo Simão, o vice-presidente José Carlos 
Martins, o presidente da CPRT/CBIC, Antonio Carlos 
Mendes Gomes, o presidente do Sinduscon-Joinville, 
Marcos Antonio Corsini, o vice-presidente do Sinduscon-
Joinville, Jorge Luis Correia de Sá, e a assessora da CPRT/
CBIC, Gilmara Dezan. Pelo ministério, além do ministro 
Manoel Dias, o secretário de Inspeção do Trabalho, Luiz 
Felipe Brandão que assinou a Nota Técnica 394/2012, e 
o chefe de gabinete, Rodrigo Minoto. (Fonte: CBIC Hoje, 
edição 5.676 de 11/07/2013)


