
Fique por dentro das últimas notícias!

N. 3   Período: 2 a 15 jul. 2021

Confirmada sentença que determinou
que maquinista de trem, portadora de
hipertensão arterial,  permanecesse em
regime de teletrabalho durante a
pandemia de Covid-19. Proc. 1001254-
88.2020.5.02.0040
 
Mantida indenização por danos morais
para operadora de cabine de pedágio
vítima de assalto durante o serviço. Proc.
1000254-90.2020.5.02.0254

Vítima de acidente de trabalho consegue
obter pensão mensal corrigida com os
mesmos índices de reajuste salarial
aplicados à sua categoria profissional.
Proc. 0014700-71.2009.5.02.0361
 
Supermercado não consegue afastar
vínculo empregatício de  locutor de loja.
Proc. 1000452-60.2020.5.02.0341
 
Afastada a competência da Justiça do
Trabalho para julgar nulidade do pedido
de demissão de trabalhador contratado
para trabalhar em empresa com
estabelecimento na Alemanha.  Proc 
1000947-84.2017.5.02.0705

Patrão que demitiu empregada doméstica
por WhatsApp pagará indenização.
AIRR-10405-64.2017.5.15.0032
 
Guarda com câncer de próstata obtém
reconhecimento de dispensa
discriminatória. RR - 20358-
51.2018.5.04.0023
 
Empresa de engenharia deve pagar
pensão mensal à viúva de trabalhador
morto em mina. RR-489-
41.2016.5.05.0251

Empresa é condenada a anular demissão
e reintegrar funcionário deficiente. AIRR-
1393-21.2015.5.17.0006
 
Fonoaudióloga poderá adaptar jornada
para cuidar de filha com necessidades
especiais.  RR-10409-87.2018.5.15.0090
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e-clipping  Órgãos de interesse

STF
 
STF reafirma
inconstitucionalidade de
normas estaduais que
regulamentam profissão
de despachante
 
Ministro Fachin anula
condenação de
trabalhador rural baseada
em delação premiada
desmentida
 
STJ
 
Após Estatuto da Pessoa
com Deficiência,
incapacidade absoluta só
se aplica a menores de 16
anos
 
Gratuidade de justiça
pode ser concedida ao
devedor em ação de
execução, afirma Terceira
Turma
 

CNJ
 
Tribunais devem garantir
atendimento a pessoas
sem acesso à internet
 
Biblioteca do TRT2 se
aproxima das equipes do
Tribunal e aumenta
visibilidade
 
Comitê de Segurança
Institucional conhece
centro de treinamento do
TRT2
 
MPT
 
Empresa provedora de
internet é obrigada a
afastar empregados com
suspeita de covid-19 e
informar a vigilância
sanitária
 

MPT e OIT lançam
manual para assegurar
proteção de pessoas
travestis e transexuais em
operações de combate ao
tráfico de pessoas
 
MPT em São Paulo
conquista segundo e
terceiro lugar no Prêmio
MPT de Diversidade
 
Trabalho e previdência
 
Recomendação conjunta
indica medidas de
proteção para trabalho
nos portos
 
Grupo Móvel resgata
cinco trabalhadores em
São Félix do Xingu (PA)
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