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Sindicato de empregados dos Correios
não consegue afastar determinação para
retorno das atividades presenciais a
trabalhadores não integrantes do grupo
de risco da Covid-19. Proc. 1000396-
08.2020.5.02.0024

Motorista de aplicativos não consegue
comprovar subordinação necessária ao
reconhecimento do vínculo de
emprego. Proc. 1000722-
60.2020.5.02.0446

Confirmada responsabilidade civil de
empresa de transporte de valores por
danos sofridos por motorista de carro
forte vítima de assalto. Proc. 0001402-
35.2015.5.02.0447

Negado provimento a recurso ordinário
da reclamada que pleiteava honorários
advocatícios em processo extinto sem
resolução de mérito diante da desistência
da ação. Proc. 1000415-
50.2020.5.02.0303

Exequente consegue reverter decisão
que indeferiu expedição de ofícios para
apuração de vínculos de emprego ou
benefícios previdenciários dos
devedores. Proc. 0000999-
80.2012.5.02.0444

Mantida condenação de banco em caso
que envolve intolerância religiosa. 
Processo Ag-RRAg-29-
08.2013.5.01.0013

Rede varejista indenizará montador de
móveis ridicularizado por sua magreza.
Processo RRAg-25064-
67.2014.5.24.0021

Recusa a retornar ao trabalho não afasta

Possível erro de cálculo do peso de
caminhão não interfere em
responsabilidade de empregador.
Processo Ag-AIRR-1589-
90.2012.5.03.0036
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direito de membro da Cipa a indenização
substitutiva. Processo RRAg-529-
92.2015.5.06.0004
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STF

Ministro Gilmar Mendes
cassa condenação de
empresa por débitos
trabalhistas de outra do
mesmo grupo.

STF suspende cassação
de aposentadoria de
profissionais da saúde que
atuam no combate à
Covid-19.

STJ

Sexta Turma anula citação
via WhatsApp realizada
sem grau suficiente de
certeza sobre a identidade
do citando.

CNJ

IPC-Jus: sete tribunais
obtiveram 100% de
eficiência no 1º grau.

Tribunais estão recebendo
inscrições para Semana
Nacional da Conciliação.

CJF

É possível a concessão de
aposentadoria por
invalidez existindo
incapacidade parcial e
permanente no caso de
doenças que não se
relacionem com o HIV.

MPT

MPT promove inclusão de
pessoas com deficiência
na universidade.

MPT e OIT lançam guia
que orienta empresas a
incluir pessoas com
deficiência no mercado
formal de trabalho.

Trabalho e previdência

Fiscalização resgata 15
trabalhadores de condição
análoga à de escravo no
Maranhão.
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