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Indeferido agravo de petição por violação
à coisa julgada de exequente obrigado a
devolver valores em razão de excesso de
execução Proc. 0118700-
76.2009.5.02.0441

Reclamada não comprova situações
excepcionais previstas em norma coletiva
de professor e é condenada ao
pagamento das diferenças salarias e
reflexos. Proc. 1000481-
72.2021.5.02.0019

Recorrentes que sustentavam que
sentença transitada em julgado somente
poderia ser rescindida por ação rescisória
têm recurso indeferido em razão de vício
insanável de citação. Proc. 1000449-
55.2021.5.02.0314

Suspensa a exigibilidade do crédito
devido aos advogados da ré em ação
que condenou o autor beneficiário da
justiça gratuita ao pagamento de
honorários sucumbenciais. Proc.
1000872-17.2020.5.02.0066

Não reconhecido a empregado o direito
adquirido às condições contratuais
anteriores do plano de saúde, em razão
de mudança das regras de custeio.  Proc.
1000530-29.2020.5.02.0026

Bombeiro civil de entidade educacional
consegue adicional de periculosidade.
Proc. RR-1002032-48.2017.5.02.0045

Contato com pacientes em isolamento
garante a auxiliar de enfermagem
insalubridade em grau máximo.
Proc. RR-4482-41.2013.5.12.0045

Afastada indenização a comissária de

Consultora em trabalho externo
consegue pagamento de horas
extras. Proc. RR-1578-96.2011.5.02.0077
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bordo com quadro depressivo. Proc. RR-
20428-38.2017.5.04.0303

Depósito de FGTS diretamente na conta
pessoal do empregado não quita
obrigação. Proc. RR-1000022-
39.2019.5.02.0052

Professor dispensado um mês antes do
semestre letivo será indenizado.
Proc. RR-613-78.2018.5.12.0018

Tempo de espera para limpeza de
aeronave não conta como intervalo
intrajornada.
Proc. RR-368-46.2015.5.06.0016
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STF

STF reafirma
inconstitucionalidade da
TR para correção
monetária de débitos
trabalhistas

Política de privacidade e
proteção de dados
pessoais do STF prioriza
finalidade pública. 

CNJ

Sistema de penhora on-
line amplia efetividade em
bloqueio de bens de
grandes devedores.

Justiça do Trabalho aplica
ferramentas do Sisbajud
para garantir verbas
trabalhistas.

Justiça 4.0 promove
encontros locais com
tribunais brasileiros.

Trabalho e previdência

Portarias atualizam
medidas para prevenção e
controle de transmissão
da Covid-19 em
ambientes de trabalho.
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