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Nº 1: A exigência de apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos candidatos ao 
emprego gera dano moral?

Procedência: 
TST
Tema: 
Nº 1: A exigência de apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos candidatos ao 
emprego gera dano moral?
Situação: 
Aguardando pronunciamento definitivo
Deliberação: 
Maioria Absoluta
Sumulado: 
Não
Há determinação de sobrestamento vigente?: 
Não

Ramo do Direito: Direito do Trabalho

Assuntos: Competência da Justiça do Trabalho (10652)

Tese Firmada: 

I) não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de
candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de
previsão de lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Vencidos parcialmente
os Exmos. Ministros João Oreste Dalazen, Emmanoel Pereira e Guilherme Augusto Caputo Bastos;

II) a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de candidato a emprego é legítima e não
caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da
natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos,
cuidadores de menores, idosos ou deficientes (em creches, asilos ou intuições afins), motoristas
rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas
de trabalho perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas,
entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com informações sigilosas. Vencidos parcialmente
os Exmos. Ministros Augusto César de Carvalho, relator, Aloysio Corrêa da Veiga, Walmir Oliveira
da Costa e Cláudio Mascarenhas Brandão, que não exemplificavam;

III) a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais, quando ausente alguma das justificativas de
que  trata  o  item  II,  supra,  caracteriza  dano  moral  in  re  ipsa,  passível  de  indenização,
independentemente de o candidato ao emprego ter ou não sido admitido. Vencidos, parcialmente, os
Exmos. Ministros João Oreste Dalazen, Emmanoel Pereira e Guilherme Augusto Caputo Bastos e,
totalmente, os Exmos. Ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Renato de Lacerda Paiva e Ives Gandra
Martins Filho.

Ementa: INCIDENTE DE RECURSO DE REVISTA REPETITIVO. TEMA Nº 0001. DANO
MORAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. CANDIDATO



A EMPREGO 1. Não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de Certidão de Antecedentes
Criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar
em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. 2. A
exigência  de  Certidão  de  Antecedentes  Criminais  de  candidato  a  emprego  é  legítima  e  não
caracteriza lesão moral quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da
natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos,
cuidadores de menores, idosos ou deficientes (em creches, asilos ou instituições afins), motoristas
rodoviários de carga, empregados que laboram no setor da agroindústria no manejo de ferramentas
de trabalho perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com substâncias tóxicas,
entorpecentes  e  armas,  trabalhadores  que  atuam com informações  sigilosas.  3.  A exigência  de
Certidão de Antecedentes Criminais,  quando ausente alguma das justificativas supra,  caracteriza
dano moral in re ipsa, passível de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter
ou não sido admitido. (IRR - 243000-58.2013.5.13.0023, Redator Ministro: João Oreste Dalazen,
Data  de  Julgamento:  20/04/2017,  Subseção  I  Especializada  em Dissídios  Individuais,  Data  de
Publicação: DEJT 22/09/2017)                  

Súmula: --

Anotação  Nugep: Houve  determinação  de  sobrestamento  dos  recursos que  tratem  do  tema
(Ofício.Circ.TST.GP nº 467 (.pdf 818.78 KB)). Determinação de dessobrestamento (Oficio Circular
TST.GP n. 155 (.pdf 377.44 KB)).

• Processos paradigmas: RR 184400-89.2013.5.13.0008 (link externo) e RR 243000-
58.2013.5.13.0023 (link externo)

• Orgão Julgador: SBDI-1 Plena
• Relator: Min. Augusto César Leite de Carvalho
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