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Mantida justa causa a auxiliar de
farmácia que subtraiu máscaras de
proteção e álcool gel no início da
Pandemia de Covid 19. 1000352-
42.2020.5.02.0071
 
Motorista de ônibus urbano obtém
indenização por danos morais devido
a ausência de banheiro e água potável
durante a jornada de trabalho. Proc.
1000265-82.2020.5.02.0719

Indeferidas horas extras a varredor de
rua que não tinha controle e fiscalização
sobre seu efetivo gozo do intervalo para
alimentação e descanso. 1000529-
92.2021.5.02.0031
 
Negada rescisão indireta de contrato de
trabalho por jornada extenuante à
caminhoneiro que só ajuizou ação após
mais de 06 anos de trabalho nas mesmas
condições. 1000885-17.2021.5.02.0604
 
Mantida indenização por danos morais a
operador de telemarketing obrigado a se
vestir de mulher como forma de punição
por não atingir as metas da empresa.
Proc. 1000206-90.2021.5.02.0321

Motorista que transporta carga além do
que permite lei de trânsito é caso da
Justiça do Trabalho. Proc. RR-12366-
36.2015.5.15.0056
 
Empregada doméstica que viveu 26 anos
em situação análoga à escravidão
receberá R$ 1 milhão. Proc. RR-
1002309-66.2016.5.02.0088
 

Empresa deverá responder por morte de
supervisor em viagem a trabalho. Proc.
RR-1239-28.2012.5.15.0082
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Desempregada não poderá sacar parte
do FGTS com base na pandemia da
covid-19. Proc. TST-RR-407-
88.2020.5.17.0007

Sindicato pode pedir execução de ação
coletiva em nome de apenas um
trabalhador. Proc. RR-808-
52.2018.5.12.0054

e-clipping  Órgãos de interesse

STF
 
Cidadãos encontram
informações sobre
funcionamento do STF e
história da Corte em
chatbot no Whatsapp.
 
Lei que alterou regras
sobre atividade de
tradutores e intérpretes
públicos é questionada no
STF.
 
Supremo vai decidir se
honorários advocatícios
têm preferência sobre
créditos tributários. 
 
PGR aponta omissão do
Legislativo em
regulamentar proteção de
trabalhadores frente à
automação.
 
STF lança informativo em
inglês para difusão de
julgamentos da Corte no
exterior.
 
CNJ
 

Representantes de
tribunais atualizam regras
para sistemas de gestão
de documentos.
 
STJ
 
Servidor federal inativo
que não gozou licença-
prêmio por qualquer
motivo deve receber em
dinheiro.
 
É possível a prática de
acupuntura, quiropraxia e
osteopatia por
fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais.
 
Suspensa execução
trabalhista contra empresa
de transporte em
recuperação judicial.
 
Negada liminar a PM que
pede insalubridade por
trabalhar na pandemia.
 
Justiça Federal deve
decidir liminar sobre
assinatura de contrato de

Idosa é resgatada após 32
anos de trabalho análogo
ao escravo doméstico em
MG.
 
Auditoria resgata 31
trabalhadores em
condição análoga à
escravidão em
Itapetininga (SP).
 
MPT
 
Aberto cadastramento
para novos interessados
em participar do
Reconecta.
 
Acordo garante
indenização a idoso
flagrado em condições
análogas a de escravo.
 
Santander é condenado
em R$ 275 milhões por
metas abusivas, assédio
moral e adoecimentos
mentais.
 
MPT divulga orientação
interna sobre revisão de

https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/8d296ac0d7b622a3102c307dd0ce2340
https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/ac7b19d4868fe2bddeff9079984b1bc3
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=490132&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=490449&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=490309&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=490582&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=490938&ori=1
https://www.cnj.jus.br/representantes-de-tribunais-atualizam-regras-para-sistemas-de-gestao-de-documentos-institucionais-da-justica/
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13072022-Servidor-federal-inativo-que-nao-gozou-licenca-premio-por-qualquer-motivo-deve-receber-em-dinheiro.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/14072022-E-possivel-a-pratica-de-acupuntura--quiropraxia-e-osteopatia-por-fisioterapeutas-e-terapeutas-ocupacionais.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/12072022-Suspensa-execucao-trabalhista-contra-empresa-de-transporte-em-recuperacao-judicial.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/12072022-Negada-liminar-a-PM-que-pede-insalubridade-por-trabalhar-na-pandemia-.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15072022-Justica-Federal-deve-decidir-liminar-sobre-assinatura-de-contrato-de-trabalho-por-procuracao-publica.aspx
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/trabalho/idosa-e-resgatada-apos-32-anos-de-trabalho-analogo-ao-escravo-domestico-em-mg
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/trabalho/auditoria-resgata-31-trabalhadores-em-condicao-analoga-a-escravidao-em-itapetininga-sp
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/aberto-cadastramento-para-novos-interessados-em-participar-do-reconecta
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/acordo-garante-indenizacao-a-idoso-flagrado-em-condicoes-analogas-a-de-escravo
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/santander-e-condenado-em-r-275-milhoes-por-metas-abusivas-assedio-moral-e-adoecimentos-mentais
https://www.prt2.mpt.mp.br/997-mpt-divulga-orientacao-interna-sobre-revisao-de-normas-regulamentadoras


CNJ discute despesas
com vítima de violência
doméstica no INSS. 
 
Atuação do poder público
é essencial para
atendimento de pessoas
autistas.
 
Programa busca solução
para conflitos envolvendo
idosos por meio da
mediação.
 
Novas mídias ampliam
divulgação e preservação
da memória do Judiciário.

trabalho por procuração
pública.
 
Trabalho e Previdência
 
Segurança e Saúde no
Trabalho passa a figurar
como o quinto Direito de
Todos os Trabalhadores.
 
Operação resgata 24
trabalhadores em fábrica
clandestina de cigarros no
RJ.

normas
regulamentadoras.
 
CJF
 
TNU fixa tese sobre a
indicação de exposição a
hidrocarbonetos, óleos e
graxas, para
caracterização de
atividade especial.
 
TNU fixa tese sobre
complementação de
contribuições após o óbito
do segurado para fins de
pensão por morte.
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