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Negado vínculo de emprego entre
Ministro de confissão religiosa e
Igreja. Proc. 1001048-19.2020.5.02.0608
 
Mantida a condenação de pagamento de
indenização por danos morais à empresa
que obrigava trabalhadora a se alimentar
apenas de miojo para evitar cheiro no
refeitório. Proc. 0001708-
91.2014.5.02.0203

Indeferido dano moral por alegação de
potencial risco de assaltos e infortúnios
por transporte de altos valores no
exercício da função.Proc. 1000311-
73.2020.5.02.0201
 
Mantida a dispensa por justa causa a
empregado que postou mensagem que
depreciava a imagem da empresa na
rede social facebook. Proc. 1000194-
33.2021.5.02.0303
 
Confirmada a justa causa da empregada
que estava na Bahia no início da
pandemia da Covid-19 e não retornou ao
trabalho em São Paulo, após
convocação.  Proc. 1000837-
48.2021.5.02.0090

Farmacêutica terá de reintegrar vendedor
propagandista eleito diretor de
cooperativa.
Proc. RR-993-78.2018.5.07.0006
 
Cuidadora consegue vínculo com
empresa de serviço de acompanhante
domiciliar de idosos. Proc. AIRR-100922-
96.2017.5.01.0035
 

Mantida condenação da Gol por
dispensar mecânico dependente químico.
Proc. AIRR-645-42.2019.5.10.0006
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Gestante e empregada que sofreu aborto
espontâneo receberão indenização por
ócio forçado. Proc. RR-10349-
57.2017.5.03.0002 e Proc. RR-1179-
15.2013.5.09.0041
 

Caixa não precisará nomear candidata
aprovada em concurso para substituir
terceirizado. Proc. AIRR-10261-
64.2016.5.03.0063
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STF
 
STF valida suspensões de
cláusulas coletivas de
trabalho sobre jornada de
motoristas de carga.
 
STF decide que norma
coletiva que restringe
direito trabalhista é
constitucional.
 
Justiça de MG deve julgar
responsáveis pelo
rompimento de barragem
em Brumadinho, decide
Fachin.
 
Ministros do Supremo e
do TST discutem papel
social da Justiça do
Trabalho em evento.
 
Demissão em massa
depende de participação
prévia de sindicatos,
decide STF.
 
CNJ
 

Explosão de casos de
trabalho escravo
doméstico na pauta do
Link CNJ.
 
Centros de inteligência
desburocratizam Justiça e
evitam sobrecarga.
 
STJ
 
Cálculo da aposentadoria
deve considerar
contribuições em
atividades concomitantes,
respeitado o teto.
 
Segurado vai receber
diferença entre
aposentadoria e seguro-
desemprego pagos em
período coincidente.
 
Trabalho e Previdência
 
Segurança e Saúde no
Trabalho passa a figurar
como o quinto Direito de
Todos os Trabalhadores.

MTP participa de
lançamento do Relatório
da OIT sobre
Produtividade.
 
Segurança e Saúde no
Trabalho passa a figurar
como o quinto Direito de
Todos os Trabalhadores.
 
MPT
 
Em ação ajuizada pelo
MPT, a empresa de
segurança Centurion é
condenada e deverá
contratar jovens
aprendizes.
 
Após ser processada pelo
MPT, Pró-Saúde deverá
garantir inclusão de
pessoas com deficiência
em seu quadro de
funcionários.
 
Campanha nacional
defende proteção social
para erradicação do

https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/636c02417d9d8b435c467db75c503fb9
https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/8f66c435712a37f686b59bb6c6392359
https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/837c1db63806faad9a8f5d5f87c15ef7
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=488188&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=488269&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=488375&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=488291&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=488550&ori=1
https://www.cnj.jus.br/explosao-de-casos-de-trabalho-escravo-domestico-na-pauta-do-link-cnj/
https://www.cnj.jus.br/fux-centros-de-inteligencia-desburocratizam-justica-e-evitam-sobrecarga-de-acoes-judiciais/
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/01062022-Calculo-da-aposentadoria-deve-considerar-contribuicoes-em-atividades-concomitantes--respeitado-o-teto-.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/02062022-Segurado-vai-receber-diferenca-entre-aposentadoria-e-seguro-desemprego-pagos-em-periodo-coincidente-.aspx
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2022/junho/seguranca-e-saude-no-trabalho-passa-a-figurar-como-o-quinto-direito-de-todos-os-trabalhadores
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2022/junho/mtp-participa-de-lancamento-do-relatorio-da-oit-sobre-produtividade
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2022/junho/seguranca-e-saude-no-trabalho-passa-a-figurar-como-o-quinto-direito-de-todos-os-trabalhadores
https://www.prt2.mpt.mp.br/980-em-acao-ajuizada-pelo-mpt-a-empresa-de-seguranca-centurion-e-condenada-e-devera-contratar-jovens-aprendizes
https://www.prt2.mpt.mp.br/983-apos-ser-processada-pelo-mpt-pro-saude-devera-garantir-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-em-seu-quadro-de-funcionarios
https://www.prt2.mpt.mp.br/987-campanha-nacional-defende-protecao-social-para-erradicacao-do-trabalho-infantil


Seminário discute reflexos
da pandemia na saúde de
magistrados e servidores.
 
Estudos apresentam
dados sobre eficiência do
uso mediação e
conciliação na Justiça.
 
Semana da Conciliação
Trabalhista 2022
movimentou mais de R$
764,6 milhões.

 
Auditores-fiscais do
Trabalho resgatam dez
trabalhadores em
carvoarias de Jequitaí
(MG).
 
Auditores-fiscais do
trabalho resgatam cinco
adolescentes que
trabalhavam em
condições análogas à
escravidão em clube de
futebol.

trabalho infantil.
 
Projeto do MPT e da
Unicamp leva à São Paulo
Fashion Week coleção
produzida por transexuais
e refugiados.
 
CJF
 
TNU afeta tema sobre
indenização a trabalhador
portuário avulso diante de
férias não gozadas.
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