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Empresa é absolvida de responsabilidade
por violência sexual sofrida por
empregada no trajeto do trabalho para
casa, por ausência de nexo causal. Proc
1000601-09.2020.5.02.0292
 
Mantido o não reconhecimento de
relação de emprego entre conviventes
que executavam suas atividades em
benefício da unidade familiar e para o
sustento e manutenção da vida em
conjunto. Proc. 1001667-
69.2019.5.02.0062

Considerada inefetiva a penhora de
veículo com mais de 10 anos de
fabricação, com diversas restrições e
alienação fiduciária. Proc. 1001826-
93.2016.5.02.0263
 
Empresa é condenada em danos morais
em virtude de preconceito e racismo
praticados por empregada evangélica
contra sua colega de trabalho que
utilizava colares característicos das
religiões afro-brasileiras. Proc. 1000466-
50.2021.5.02.0069
 
Locador de espaço destinado a serviço
de estacionamento é absolvido de
responsabilidade subsidiária.  Proc
1000941-66.2020.5.02.0319
 

Securitária sem férias por 17 anos
receberá indenização por dano
existencial. Proc. RR-25699-
03.2017.5.24.0002
 
Montadora consegue afastar condenação
por fracionar férias coletivas de
empregado.
Proc. RR-1734-72.2014.5.03.0038
 
Testemunha não é considerada suspeita
por frequentar mesma igreja de promotor

Justiça do Trabalho estimula contratação
de pessoas com Síndrome de Down.
 
Ausência do MPT não impede
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de vendas. Proc. RR-22289-
53.2013.5.04.0221

homologação de acordo entre mãe de
menor e empresa.
Proc. RO-11220-64.2015.5.03.0000

e-clipping  Órgãos de interesse

STF
 
STF fixa base de cálculo
de pisos salariais de
categorias profissionais.
 
PGR questiona validade
de norma do Detran/TO
sobre exercício da
profissão de despachante.
 
STF julga constitucional
bônus de eficiência de
carreiras da Receita e da
Auditoria-Fiscal do
Trabalho.
 
Custas judiciais do STF
poderão ser recolhidas
com Pix ou cartão de
crédito a partir de abril.
 
STF decide que entidades
religiosas que prestam
assistência social podem
ter imunidade tributária.
 
CNJ
 
Inteligência artificial é
aposta para agilizar
processos na Justiça.
 
Codex passa a ser
ferramenta oficial para

Criada doutrina de
segurança institucional do
Poder Judiciário.
 
Exigência do uso de
processo eletrônico deve
acelerar extinção dos
processos em papel.
 
STJ
 
Servidores podem
converter o tempo de
serviço especial em
comum para fins de
contagem recíproca até a
EC 103.
 
Saldo depositado em
previdência fechada
durante a vida conjugal
não integra o patrimônio
comum.
 
Servidor reintegrado não
tem direito a auxílio-
transporte e adicional de
insalubridade retroativos,
decide Primeira Turma.
 
Quarta Turma afasta
devolução em dobro de
comissão de corretagem
retida indevidamente após

Justiça digital é realidade
que avança no país. 
 
Fiscalização resgata 23
trabalhadores em
carvoarias de Goiás.
 
MTP inclui 22 novas
ocupações na
Classificação Brasileira de
Ocupações.
 
CJF
 
Turma Nacional afeta
tema que envolve parecer
da Advocacia-Geral da
União.
 
TNU fixa tese sobre direito
à continuidade do
benefício por
incapacidade temporária
com estimativa de alta
programada.
 
MPT
 
Imperial terá de registrar
cyberatletas e regularizar
ambiente de trabalho após
“Caso Brutt”. 
 
Atento realiza demissão
em massa sem negociar
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recepção de dados de
processos judiciais.
 
Parceria entre CNJ e
Transparência Brasil
entrega propostas para
aprimorar transparência
do Poder Judiciário.

rescisão do contrato.
 
Trabalho e previdência
 
Governo Federal habilita
mais 1,6 milhão de
trabalhadores no Abono
Salarial.

com sindicato e é
processada pelo MPT.
 
Justiça do Trabalho
mantém sentença
condenatória por trabalho
escravo de doméstica e
amplia valor de
indenização em ação
ajuizada pelo MPT.
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