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Reconhecida nulidade processual
absoluta por ausência de intimação do
Ministério Público do Trabalho para
intervir em ação ajuizada por menor de
18 anos. Proc. 100094258.2020.5.02.0446
Trabalhador consegue reverter multa por
litigância de má-fé aplicada diante de erro
na informação de que o contrato de
trabalho foi firmado antes da vigência da
reforma trabalhista. Proc. 100168774.2019.5.02.0316
Empresa que deixou de recolher FGTS
de seus trabalhadores de forma reiterada
é condenada em 2° grau por dano moral
coletivo. Proc. 100108338.2019.5.02.0341

Empresa que não juntou fichas de
entregas de EPI consegue comprovar o
fornecimento dos equipamentos por
outros meios de prova. Proc. 100056603.2019.5.02.0351
Auxiliar de lavanderia não consegue
extensão de adicional noturno
convencional de 40% para as horas
trabalhadas após às 5h da manhã. Proc.
0000769-27.2015.5.02.0058

Mantida nulidade de pejotização de
apresentador de emissora de TV. ARR1000438-41.2016.5.02.0204
Agente da ECT não consegue estender
ampliação de licença-maternidade à
licença-paternidade. RR-58081.2018.5.10.0006
Invalidada sentença que ignorou
contestação apresentada por e-Doc sem

Bancário obtém adicional de
periculosidade por trabalhar em prédio
com combustível no subsolo. RR-156074.2017.5.10.0002
Afastada suspeição de testemunha por

juntada da petição física. RR-620020.1992.5.01.0044

participação em grupo de WhatsApp e
Facebook. RR-24-44.2015.5.06.0023

e-clipping Órgãos de interesse

STF

Servidor não consegue
voltar à carreira militar

Ação prende duas
pessoas no interior da

STF cassa bloqueio de
verbas da Fundação

após ter tomado posse em
cargo civil permanente

Bahia

Paraense de Radiodifusão
em ações trabalhistas
Lei que garante direito de
sindicalização a

MPT
Pedido de saque do FGTS
com base na pandemia

Esporte Clube Santo

deve ser julgado pela
Justiça Federal

André é condenado por
irregularidades na

empregados de sindicatos

contratação de atletas da

é constitucional

Trabalho e previdência

sua categoria de base

Fixada tese no caso da
reintegração de

Inspeção do Trabalho
divulga resultado de ações

MPT pede rejeição de
projeto de lei que altera

empregados públicos

fiscais de combate ao

regras de contratos de

aposentados dos Correios

trabalho infantil até abril

parceria agrícola

STJ

Secretário de Previdência
e Trabalho defende

Mineradora Sama e
Eternit são proibidas de

STJ determina

incentivo ao primeiro

enviar cargas de amianto

reintegração de candidato
eliminado de concurso da

emprego de jovens
durante a transição pós-

para municípios do litoral
de São Paulo

PMDF por uso de drogas

pandemia

na juventude
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