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10% do FGTS: Tudo como antes? 
 
 
Após meses de discussão, o assunto foi encerrado 
no mês de setembro. 
 
A votação do veto presidencial foi adiada no mês 
de agosto e o veto foi finalmente apreciado no mês 
de setembro. 
 
O Governo conseguiu a manutenção do veto 
presidencial, permanecendo a obrigação 
empresarial de pagar a contribuição social de 10% 
(dez por cento) do FGTS quando da rescisão dos 
contratos de trabalho.  
 
Em contrapartida, foi encaminhada proposta de lei 
que vincula os recursos ao programa Minha Casa, 
Minha Vida e que determina a possibilidade de 
resgate dos valores pelos empregados despedidos 
sem justa causa, não beneficiados pelo programa, 
quando da sua aposentadoria. 
 
 

TST reconhece extensão de benefícios 
a União Homoafetiva 

 
Em sessão do 09/09/2013, com fundamento nos 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa 
humana e da igualdade, a Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do 
Trabalho deferiu cláusula normativa que concedeu 
à categoria a igualdade de tratamento entre as 
uniões estáveis homoafetivas e heteroafetivas. 
 
A referida cláusula determinou que "quando 
concedido pela empresa benefício ao companheiro 
(a) do (a) empregado (a), reconhece-se a paridade 
de tratamento entre as uniões estáveis 

homoafetivas e heteroafetivas, desde que 
observados os requisitos previstos no artigo 1723 
do Código Civil".   
 
O julgamento do TST repercutiu o entendimento já 
identificado em decisão do STF de que deve ser 
reconhecida como família a união "contínua, 
pública e duradoura entre pessoas do mesmo 
sexo". 
 
O acórdão foi publicado em 27/09/2013 e está 
disponível no site do TST, processo: RO-20424-
81.2010.5.04.0000.  
 
 

Documentos exigidos em processo de 
admissão podem gerar infração 

administrativa e ação de indenização 
por danos morais  

 
Os candidatos ao emprego são submetidos a 
entrevistas, dinâmicas e entregam ao empregador 
uma série de documentos pessoais nos processos 
seletivos. No momento da seleção já se estabelece 
uma relação pré contratual que pode gerar 
situações ensejadoras de multas infracionais e 
ações com pedidos de danos morais. 
 
No mês de setembro, o TST reconheceu a 
irregularidade da exigência, por parte de uma 
empresa contratante, da apresentação de certidão 
de antecedentes criminais a todos os candidatos a 
vagas de emprego. 
 
A empresa, por meio de ação própria, tentou 
anular auto de infração lavrado pelo MTE que 
determinou o pagamento de multa por considerar 



tal prática discriminatória e limitativa de acesso ao 
emprego. 
 
O TST manteve a aplicação da multa com 
fundamento no respeito ao princípio da máxima 
efetividade dos direitos fundamentais 
(Processo: RR-3993-30.2010.5.12.0038). 
 
Depreende-se a importância de os processos 
seletivos estarem acompanhados pela assessoria 
jurídica da empresa, a fim de que seja avaliada de 
forma prévia a documentação a ser exigida de cada 
candidato. A doutrina e jurisprudência trabalhista 
não trazem um critério, o que depende de cada 
caso concreto, sendo apenas unânime o 
entendimento da necessidade da exigência de um 
determinado documento, considerando a atividade 
da empresa e a função a ser exercida pelo 
candidato. 
 
 

Projeto de Lei 4330/ 04 é altamente 
combatido no 3º Congresso 

Internacional de Direito do Trabalho 
 
No inicio de setembro aconteceu em São Paulo o 
Congresso Internacional de Direito promovido pela 
Academia Nacional de Direito do Trabalho. 
 
Comemorando os 70 anos da CLT, um dos temas 
tratados pelos conferencistas foi a terceirização, 
sendo altamente combatido pelos Ministros do TST 
que participaram do Congresso, o Projeto de Lei 
4330/04, do deputado Sandro Mabel (PR-GO), que 
regulamenta a terceirização nos serviços público e 
privado. 
 
No inicio de setembro duas sessões da Comissão 
de Conciliação de Justiça foram suspensas após 
acordo que determinou que o projeto de lei será 
diretamente submetido ao Plenário da Câmara 
sem passar pela CCJ. 
 

De acordo com o Projeto de Lei, a empresa 
contratante é responsável subsidiariamente pelas 
obrigações trabalhistas referentes ao período em 
que ocorrer a prestação de serviços, seguindo 
entendimento já consolidado na jurisprudência 
quanto ao setor privado. 
 
Contudo, o projeto permite a terceirização de 
atividades-fim, podendo a prestação de serviços 
ser destinada à atividade principal da empresa 
tomadora em total dissonância com a Súmula 
editada pelo TST. 
 
 
Para mais informações, favor contatar: 
 
Adriana Adani 
adriana@adaniecarvalho.com.br 

11 965730810 . 71 92692827 

 

Maria Renata Carvalho 
renata@adaniecarvalho.com.br 

71 91027206 . 71 91328285 

 
*Este informativo é destinado exclusivamente aos 

clientes do escritório. 


