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Indeferido pleito de condomínio para
utilizar crédito arrecadado na
arrematação do imóvel para quitação de
débito de taxa condominial. Proc.
0195800-13.2005.5.02.0065
Anulada a sentença que reconheceu

Dentista que trabalhava em regime de

incompetência territorial em ação de
funcionário de supermercado que

parceria profissional não consegue obter
reconhecimento de vínculo
empregatício. Proc. 1000721-

trabalhou em mais de um município e
ajuizou ação no primeiro local da
prestação de serviços. Proc. 100136772.2020.5.02.0030
Funcionário da Fundação Casa não
consegue comprovar que a contratação
de novo convênio médico em regime de
coparticipação configura alteração
contratual ilícita. Proc. 100009162.2021.5.02.0291

68.2019.5.02.0007
Afastada a tese de negativa de prestação
jurisdicional arguida por reclamante que
não compareceu à sessão mesmo diante
da ausência de homologação da petição
de desistência da ação, protocolada 3
dias antes da audiência. Proc. 100128195.2019.5.02.0011

Ausência de publicação de edital em toda
a base territorial de sindicato inviabiliza
dissídio coletivo. RO-107152.2018.5.12.0000
Professora que recusou recolocação
após retorno de tratamento de câncer
não consegue reintegração. RO-57848.2015.5.06.0000

Policial militar obtém reconhecimento de
vínculo com clínica de odontologia. RR1001363-26.2017.5.02.0261

Sistema de bilhetagem eletrônica de
ônibus não serve como meio de controle
da jornada. AIRR-1062282.2017.5.03.0019

Dispensa de industriária por tuberculose
preexistente não configura
discriminação. RR-2077961.2018.5.04.0372
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