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Motorista de aplicativo não consegue
obter vínculo de emprego por não
comprovar a existência dos requisitos da
CLT.  Proc. 1000722-60.2020.5.02.0446

Empregada doméstica com anotações de
contratos fragmentados na CTPS
consegue ter reconhecida a unicidade de
vínculo por todo o período
trabalhado.  Proc. 1000080-
65.2021.5.02.0054

Reconhecido vínculo de emprego de
funcionária que era submetida a ordens
de agência de publicidade virtual e foi
escalada para trabalho no final de ano.
Proc. 1000309-22.2020.5.02.0713

Mantida a decisão que julgou
improcedente pedido de diferenças
salariais de servente que alegou a
inobservância do salário previsto no
edital para o concurso público. Proc.
1000267-80.2021.5.02.0472

Confirmada sentença que não
homologou acordo extrajudicial firmado
entre o empregador e os genitores de
empregada falecida. Proc. 1001411-
74.2020.5.02.0068

Técnica de enfermagem receberá
adicional em grau máximo por contato
com pacientes em isolamento.  AIRR-
11371-22.2017.5.15.0066

Auxiliar que não sabia que estava grávida
ao pedir demissão receberá indenização
substitutiva. RR-100016-
85.2016.5.01.0021

Bancário demitido durante a pandemia
não terá direito à reintegração imediata.
CorPar-1000086-94.2021.5.00.0000

Candidatos impugnados em eleição para
sindicato não poderão ser substituídos.
RO-1000970-45.2016.5.02.0000

Sócio de microempresa paulista
consegue suspender penhora de
aposentadoria. RR-11080-
88.2016.5.15.0120
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STF

Norma do Detran/DF que
disciplina atividade de
despachante invade
competência da União.

STJ

Admite-se agravo de
instrumento em decisões
interlocutórias proferidas
em ação de improbidade
administrativa.

CNJ

O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) lançou a
Plataforma Digital do
Poder Judiciário Brasileiro.

Núcleo de Mediação e
Conciliação (Numec) vai
fortalecer soluções
consensuais de conflitos
no CNJ. 

MPT

Tripulantes do Navio
Srakane são repatriados
depois de meses em
situação de abandono.

Trabalho e previdência

Falso beneficiário de
pensão por morte é preso
em flagrante em Balneário
Camboriú (SC).
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