
Fique por dentro das últimas notícias!

N. 10   Período: 8 out.  a 21 out. 2021

Pintor de montadora de automóveis não
terá que restituir adicional de
periculosidade recebido antes do
ajuizamento de ação revisional que
reconheceu o fim das condições de
trabalho periculosas. Proc. 1001386-
59.2019.5.02.0468

Deferida indenização por danos morais a
trabalhador que viajou de São Paulo a
Foz do Iguaçu após promessa de
contratação, não cumprida, para
trabalhar em obra de construção
civil. Proc. 1000156-31.2021.5.02.0041

Operadora que trabalhava na verificação
de fraudes em transações de cartões de
crédito consegue comprovar seu
enquadramento na jornada de 6 horas
dos operadores de telemarketing. Proc.
1001789-50.2019.5.02.0202

Reconhecida prática de dispensas
discriminatórias e conduta antissindical
pelo metrô de SP decorrentes da
paralisação de trabalhadores ocorrida em
2019. Proc. 1002087-66.2019.5.02.0000

Confirmada sentença que deferiu
adicional de insalubridade à atendente de
farmácia que aplicava injeções em
clientes diariamente. Proc. 1000776-
35.2020.5.02.0443

Mantida justa causa de empregado de
aviário que pegou luvas de volta após
jogá-las no lixo. Processo RRAg-21809-
88.2017.5.04.0333

Santa Casa deve ressarcir empregada
por sapatos brancos exigidos em sala de
cirurgia. Processo ARR-21249-
68.2014.5.04.0005

Município pagará adicional de
periculosidade a cirurgião dentista por
uso de raio X móvel. Processo RR-
10538-36.2017.5.15.0120
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Representação de menor pela mãe
dispensa necessidade de intimação do
MPT. Processo Ag-AIRR-550-
86.2016.5.14.0141 

Cancelada penhora de imóvel negociado
22 anos antes da reclamação trabalhista.
Processo RR-1000367-
56.2018.5.02.0402

e-clipping  Órgãos de interesse

STF

STF suspende cassação
de aposentadoria de
profissionais da saúde que
atuam no combate à
covid-19.

STF valida aumento da
contribuição previdenciária
de servidores públicos.

STJ

Sexta Turma anula
condenação após tribunal
não analisar contestação
de nova prova juntada aos
autos.

CNJ

Pelo terceiro ano seguido,
Justiça reduz processos
pendentes de execução
fiscal. 

Nova parceria vai mapear
obstáculos à equidade
racial no Judiciário.

CJF

TNU entende que demora
do INSS na realização de
perícia, provocada por
greve, não gera
responsabilização civil do
Estado.

MPT

MPT cria força-tarefa para
investigar denúncias de
coação de médicos pela
Prevent Senior.

STF derruba pontos da
reforma trabalhista que
limitavam Justiça gratuita.

Trabalho e previdência

Fraude em benefícios
previdenciários é alvo de
operação em Goiás.
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