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Negado agravo de petição para
manutenção de penhora sobre
aposentadoria dos sócios. Proc.
0256300-18.1997.5.02.0003

Gerente de desenvolvimento de software
garante adicional de periculosidade por
inobservância de normas de segurança
pela empresa. Proc. 000230-
18.2020.5.02.0204

Empregado não comprova coação e
decisão mantém a validade do pedido de
demissão.  Proc. 1000063-
18.2022.5.02.0014

Negado adicional de periculosidade a
trabalhador que operava empilhadeira e
trocava cilindro de gás de cozinha. Proc.
1000048-81.2022.5.02.0068

Trabalhador que dormia durante o horário
de trabalho em caminhão tem mantida a
dispensa por justa causa. Proc. 1001554-
23.2021.5.02.0070

Técnica de laboratório da USP terá
jornada reduzida para cuidar de filha
autista. Proc. RR-1001543-
10.2017.5.02.0013

Empresas conseguem afastar revelia por
atraso de quatro minutos à audiência.
Proc. RR-10936-55.2016.5.15.0075

Drogaria assaltada quatro vezes em 14
dias é responsabilizada por trauma de
farmacêutica. Proc. RR-10760-
10.2016.5.03.0108

Shopping pode cobrar estacionamento de
empregados dos lojistas. Proc. RR-1028-
60.2016.5.05.0007

Vendedora de farmácia em posto de
gasolina receberá adicional de
periculosidade. Proc. RR-11669-
43.2016.5.03.0014

https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22083017233085200000113677434
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https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22092512192386200000115799050
https://pje.trt2.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22092912232930400000116205853
https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/49ad0c359b09a68a4c30702f61f83688
https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=10936&digitoTst=55&anoTst=2016&orgaoTst=5&tribunalTst=15&varaTst=0075&submit=Consultar
https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/287d21e3b78e5186848c70ae5529ae5d
https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/a0a434b87da61d84f25d31a4432c3275
https://jurisprudencia-backend.tst.jus.br/rest/documentos/55d0d10c2ebefc6410020502574436e


e-clipping  Órgãos de interesse

STF

Lei municipal não pode
restringir direito de férias
de servidores após licença
saúde.

Ministro Gilmar Mendes
defende fortalecimento da
cultura de precedentes no
país.

Nova página da
repercussão geral entra
no ar com mais
informações e visual mais
acessível.

Delegação de
competência para
julgamento de processos
administrativos é
questionada no STF.

Provas obtidas a partir do
congelamento do
conteúdo de contas da
internet são anuladas.

STJ

É válida a citação na
pessoa do representante
que não comprovou
comunicação da renúncia
do mandato.

Passe livre para pessoas
com deficiência não se
estende ao transporte
aéreo.

CNJ

CNJ atualiza norma para
adequar pagamento de
precatórios após emendas
constitucionais.

Tribunais apresentam
boas práticas para
combater litigância
predatória.

Justiça 4.0: Sistema de
gestão de bens garante
controle na tramitação
judicial.

CNJ inicia 2ª edição da
Pesquisa Nacional sobre
Assédio e Discriminação
no Judiciário.

CNJ aprova
recomendação relativa a
trabalho infantil em
espetáculos públicos.

Trabalho e Previdência

Operação na Paraíba
combate fraudes em
benefícios previdenciários
e assistenciais.

Operação combate fraude
envolvendo empréstimos
consignados em São José
do Rio Preto (SP).

Brasil e Polônia negociam
acordo previdenciário. 

TST

Edital do 2° Concurso
Nacional da Magistratura
do Trabalho deve ser
publicado em janeiro.

Prótese fornecida pelo
INSS não será
descontada de
indenização a empregado
que perdeu a mão.

MPT

Empregada doméstica de
82 anos é resgatada de
trabalho escravo em
Ribeirão Preto (SP).

Adolescentes e jovens de
Cidade Tiradentes, na
Zona Leste de São Paulo,
formam rede de
comunicadores para
prevenção de violências
na infância

MPT processa hospital
São Lucas por assédio
moral organizacional.

União é condenada a
expedir CTPS a menores
de 16 anos flagrados em
situação irregular de
aprendizagem.

E-book com pesquisa
sobre inclusão de pessoas
com deficiência no estado
de São Paulo é lançado

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=499059&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=498404&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=498528&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=498638&ori=1
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=498969&ori=1
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/05122022-E-valida-a-citacao-na-pessoa-do-representante-que-nao-comprovou-comunicacao-da-renuncia-do-mandato.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/02122022-Passe-livre-para-pessoas-com-deficiencia-nao-se-estende-ao-transporte-aereo.aspx
https://www.cnj.jus.br/cnj-atualiza-norma-para-adequar-pagamento-de-precatorios-apos-emendas-constitucionais/
https://www.cnj.jus.br/tribunais-apresentam-boas-praticas-para-combater-litigancia-predatoria/
https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-sistema-de-gestao-de-bens-garante-controle-na-tramitacao-judicial/
https://www.cnj.jus.br/cnj-inicia-2a-edicao-da-pesquisa-nacional-sobre-assedio-e-discriminacao-no-judiciario/
https://www.cnj.jus.br/cnj-aprova-recomendacao-relativa-a-trabalho-infantil-em-espetaculos-publicos/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/previdencia/2022/novembro/operacao-na-paraiba-combate-fraudes-em-beneficios-previdenciarios-e-assistenciais
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/previdencia/2022/novembro/operacao-combate-fraude-envolvendo-emprestimos-consignados-em-sao-jose-do-rio-preto-sp
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/institucionais/brasil-e-polonia-negociam-acordo-previdenciario
https://www.tst.jus.br/web/guest/-/edital-do-2%C2%B0-concurso-nacional-da-magistratura-do-trabalho-deve-ser-publicado-em-janeiro
https://www.tst.jus.br/web/guest/-/pr%C3%B3tese-fornecida-pelo-inss-n%C3%A3o-ser%C3%A1-descontada-de-indeniza%C3%A7%C3%A3o-a-empregado-que-perdeu-a-m%C3%A3o
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/empregada-domestica-de-82-anos-e-resgatada-de-trabalho-escravo-em-ribeirao-preto-sp
https://www.prt2.mpt.mp.br/1037-adolescentes-e-jovens-de-cidade-tiradentes-na-zona-leste-de-sao-paulo-formam-rede-de-comunicadores-para-prevencao-de-violencias-na-infancia
https://www.prt2.mpt.mp.br/1041-mpt-processa-hospital-sao-lucas-por-assedio-moral-organizacional
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/uniao-e-condenada-a-expedir-ctps-a-menores-de-16-anos-flagrados-em-situacao-irregular-de-aprendizagem
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/e-book-com-pesquisa-sobre-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-no-estado-de-sao-paulo-e-lancado-em-evento-virtual


Devolução de custas no
STJ poderá ser feita por
Pix.

Primeira Seção decidirá
sobre exclusões da base
de cálculo da contribuição
previdenciária patronal.

Perito tem o direito de ser
intimado da decisão que
define o devedor de seus
honorários.

Profissionais do sexo
vítimas de tráfico de
pessoas são resgatadas
de trabalho análogo à
escravidão no DF.

Auditores-fiscais do
Trabalho resgatam atletas
em situação análoga à de
escravo em Teutônia (RS).

em evento virtual.

Ministério da Economia

Decreto é alterado para
reforçar a privacidade do
cidadão no
compartilhamento de
dados entre órgãos
públicos.

Basis TRT2 Revista do Tribunal

Para dúvidas sobre termos e expressões jurídicas, acesse o glossário de termos jurídicos.
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https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/13122022-Devolucao-de-custas-no-STJ-podera-ser-feita-por-Pix.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/06122022-Primeira-Secao-decidira-sobre-exclusoes-da-base-de-calculo-da-contribuicao-previdenciaria-patronal.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/14122022-Perito-tem-o-direito-de-ser-intimado-da-decisao-que-define-o-devedor-de-seus-honorarios.aspx
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/profissionais-do-sexo-vitimas-de-trafico-de-pessoas-sao-resgatadas-de-trabalho-analogo-a-escravidao-no-df
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/auditores-fiscais-do-trabalho-resgatam-atletas-em-situacao-analoga-a-de-escravo-em-teutonia-rs
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