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Mantida dispensa por justa causa de
empregado que postou fotos viajando
após apresentar atestado médico. Proc.
1000426-65.2021.5.02.0070

Empresa não comprova que dispensa de
empregado portador do vírus HIV não foi
discriminatória. Proc. 1000868-
63.2020.5.02.0006

Empresa é condenada a danos morais
por depositar valores inferiores aos
emitidos em contracheque.
Proc. 1001314-73.2020.5.02.0036

Empregado demitido que mantinha
namoro com colaboradora da mesma
empresa não receberá indenização por
danos morais. Proc. 1000573-
32.2021.5.02.0025

Validada dispensa por justa causa de
médicas com vínculo de amizade que
concederam atestados médicos
recíprocos. Proc. 1000130-
86.2020.5.02.0261

Mantida reintegração imediata de gerente
de supermercado demitida com
diagnóstico de câncer. Proc. TutCautAnt-
1001192-28.2020.5.00.0000

Empresa e universidade não poderão
exigir que empregados se apresentem
com cabelo e barba aparados. Proc. RR-
1257-47.2014.5.03.0071

Cooperativa demonstra tentativas de
contratar aprendizes e afasta
condenação por descumprimento de
cota. Proc. RR-830-35.2013.5.09.0195

Ofensas genéricas não impedem
condenação de confecção por assédio
moral. Proc. RR-1000697-
56.2017.5.02.0089

Motorista receberá indenização por
dormir no baú do caminhão. Proc. RR-
10423-78.2016.5.03.0089

e-clipping  Órgãos de interesse

TST 

Em 2 de maio, TST teve
sua primeira sessão de
julgamento com tradução
em Libras.

STF

STF invalida uso de tempo
em cargo comissionado
para vantagens
remuneratórias em SC.

Supremo estende licença-
maternidade de 180 dias a
servidores federais que
sejam pais solo.

STF lança, em 16/5,
ferramenta de Inteligência
Artificial para classificar
ações conforme ODS da
Agenda 2030.

CNJ

Julgamento com
perspectiva de gênero
começa a ser realidade na
Justiça brasileira.

CNJ contribuirá com
relatório especial da ONU
sobre violência contra
mulher.

Saúde integrará rol de
boas práticas da Justiça
validadas pelo CNJ.

Tribunais reforçam
medidas de prevenção ao
assédio no ambiente de
trabalho.

Resolução reconhece há
nove anos casamento
entre pessoas
homoafetivas.

STJ

Comissão de juristas inicia
audiências públicas para
discutir regulação da
inteligência artificial.

Montadora terá de
indenizar por morte de
jornalista durante
transporte para evento da
marca.

Efeitos da
desconsideração da
personalidade jurídica
podem atingir fundos de
investimento.

Trabalho e Previdência

MTP lança ferramentas de
gestão de riscos no Dia
Mundial de Segurança e
Saúde no Trabalho.

Fiscalização resgata
doméstica que trabalhou
por 72 anos para a
mesma família.

Ações da Inspeção do
Trabalho concluídas em
2022 resgataram 500
trabalhadores condições
análogas às de escravo.

Fiscalização do Trabalho
realiza operativo em polo
produtor de fogos de
artifícios na Bahia.

Brasil e Áustria assinam
Acordo de Previdência
Social.

MPT

MPT, ANDI e OIT lançam
guia de cobertura
jornalística sobre trabalho
infantil.

No dia da abolição da
escravatura, o MPT-SP
inicia tratativas com
consulado do Paraguai
para evitar trabalho
escravo de trabalhadores
paraguaios no Brasil.

Justiça do Trabalho
reconhece vínculo entre
trabalhadores e empresa
de crowdwork.

Atuação do MPT em São
Paulo leva prefeitura a
realizar censo de crianças
e adolescentes em
situação de rua em SP.

Lojas da Daiso Brasil
terão que implementar
protocolo sanitário para o
combate a covid-19 após
acordo com o MPT.

CJF

CJF aprova minuta de
Resolução que estabelece
a distribuição das vagas
da primeira composição
do TRF6.
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