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Trabalhador de casa de carnes que teve
dedo deformado em acidente de trabalho
obtém direito à indenização por dano
estético. Proc. 1000090-
59.2021.5.02.0006

Mantida justa causa de funcionário que
postou em rede social comentários com
caráter homofóbico e violento. Proc.
1002083-50.2016.5.02.031

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

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. 1001542-
42.2016.5.02.0051

Critério etário para dispensa de bancária
é considerado discriminatório.Proc. ARR-
41700-75.2010.5.17.0011

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. RR-
1001837-15.2017.5.02.0061

Empregado que filmou empresa sem
permissão não consegue reverter justa
causa. Proc. ARR-1085-
07.2014.5.17.0010 

Dispensa de metalúrgico com doença
renal crônica é considerada
discriminatória. Proc. RR - 10963-
73.2019.5.18.0261
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TST 

Sergio Pinto Martins é
nomeado ministro do TST.

STF

STF derruba contagem de
tempo de serviço público
para efeito de antiguidade
no Judiciário baiano.

STF fixa base de cálculo
de pisos salariais de
médicos, cirurgiões
dentistas e auxiliares.

Servidores admitidos sem
concurso antes de 1988
não podem ser
reenquadrados em plano
de cargos de efetivos.

Prazo de exercício para
cálculo de aposentadoria
no serviço público não se
aplica a promoção no
mesmo cargo.

STF vai decidir se
vigilante pode ter direito a
aposentadoria especial
com fundamento na
exposição ao perigo.

CNJ

Assédio sexual não
depende de relação
hierárquica, diz CNJ em
nota técnica.

Judiciário prepara primeira
Semana de Combate ao
Assédio e à
Discriminação.

CNJ reúne programação
dos tribunais para o Dia
da Memória.

Um ano de SisbaJud:
depósitos judiciais para
pagamento de credores
cresceram 21%. 

CNJ fortalece ações em
rede para aprimorar
segurança cibernética dos
tribunais.

STJ

Competência da Justiça
Federal em ações de
improbidade se define
pela pessoa, e não pelo
objeto da lide.

Residência médica
remunerada pelos cofres
públicos sob a Lei
1.711/1952 conta para
aposentadoria.

Limite para habilitação de
crédito trabalhista engloba
valor pago antes da
decretação da falência.

Cerceamento de defesa
reconhecido em rescisória
impõe retorno do processo
para correção do vício. 

Fundamentação pode
suprir falta de indicação
da alínea que autoriza
interposição do recurso
especial.

Trabalho e Previdência

Medida Provisória deve
reduzir espera dos
segurados da Previdência
por benefícios.

Fraude milionária em
benefícios assistenciais é
descoberta no ES.

Cidadão já pode assinar
pelo celular documentos
do poder público.

Portaria estabelece regras
para realização de perícia
médica por meio remoto.

CJF

TNU fixa tese sobre
natureza salarial do
auxílio-alimentação.

MPT

MPT processa família por
manter trabalhadora
doméstica em condição
análoga à escravidão por
50 anos.

MTP edita Nota Técnica e
lança cartilha sobre
aposentadoria especial
para trabalhadores
coooperados na atividade
de coleta e
industrialização do lixo.

Campanha Abril Verde
reforça importância do
registro de acidentes de
trabalho.

Acidentes de trabalho e
mortes acidentárias
voltam a crescer em 2021.

Cotas sociais não podem
ser flexibilizadas em
negociações coletivas, diz
MPT.
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