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Negado o recurso de família que
mantinha trabalhadora doméstica em
condições análogas à de escrava. Proc.
1000612-76.2020.5.02.0053

Trabalhador de casa de carnes que teve
dedo deformado em acidente de trabalho
obtém direito à indenização por dano
estético. Proc. 100009059.2021.5.02.0006
Mantida justa causa de funcionário que
postou em rede social comentários com
caráter homofóbico e violento. Proc.
1002083-50.2016.5.02.031

Pastor que realizou procedimento
cirúrgico de esterilização imposto por
instituição religiosa obtém direito à
indenização por dano moral. Proc.
1001211-65.2017.5.02.0717
Agressão física sofrida por motorista de
ônibus é equiparada a acidente de
trabalho. Proc. 100154242.2016.5.02.0051

Critério etário para dispensa de bancária
é considerado discriminatório.Proc. ARR41700-75.2010.5.17.0011
Anulada reserva de crédito em ação cível
para pagar condenação trabalhista. Proc.
RR-1032-10.2015.5.02.0042
Enfermeiro obtém redução de jornada
para cuidar de filho com autismo. Proc.
RR - 1372-68.2019.5.22.0005
Banco é condenado por expor gerente a
ócio forçado por cinco anos. Proc. RR1001837-15.2017.5.02.0061

Empregado que filmou empresa sem
permissão não consegue reverter justa
causa. Proc. ARR-108507.2014.5.17.0010
Dispensa de metalúrgico com doença
renal crônica é considerada
discriminatória. Proc. RR - 1096373.2019.5.18.0261
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