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Anulada a sentença que reconheceu
incompetência territorial em ação de
funcionário de supermercado que
trabalhou em mais de um município e
ajuizou ação no primeiro local da
prestação de serviços. Proc. 1001367-
72.2020.5.02.0030

Funcionário da Fundação Casa não
consegue comprovar que a contratação
de novo convênio médico em regime de
coparticipação configura alteração
contratual ilícita. Proc. 1000091-
62.2021.5.02.0291

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

Dentista que trabalhava em regime de
parceria profissional não consegue obter
reconhecimento de vínculo
empregatício. Proc.  1000721-
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. 1001281-
95.2019.5.02.0011

Ausência de publicação de edital em toda
a base territorial de sindicato inviabiliza
dissídio coletivo. RO-1071-
52.2018.5.12.0000

Professora que recusou recolocação
após retorno de tratamento de câncer
não consegue reintegração. RO-578-
48.2015.5.06.0000

Policial militar obtém reconhecimento de
vínculo com clínica de odontologia.  RR-
1001363-26.2017.5.02.0261
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Sistema de bilhetagem eletrônica de
ônibus não serve como meio de controle
da jornada. AIRR-10622-
82.2017.5.03.0019

Dispensa de industriária por tuberculose
preexistente não configura
discriminação. RR-20779-
61.2018.5.04.0372
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STF

STF valida normas que
vedam o exercício da
advocacia por servidores
do MPU e do Judiciário

Anuência prévia estatal
para prorrogação de
jornada de trabalho é
compatível com a
Constituição

STJ

Responsabilidade por
dívida de cooperativa não
alcança conselheiro que
não participou da gestão

Auxílio emergencial é
verba impenhorável

CNJ

Estudantes de Direito
conhecem TRT de São
Paulo em visitas virtuais

CJF

Situações de extrema
vulnerabilidade social são
suficientes para autorizar
saque do saldo do FGTS
e do PIS-PASEP

É devido seguro-
desemprego no período
de defeso para o pescador
artesanal no biênio
2015/2016

MPT

Fintech adquirida pela
Delocar em 2020 é
condenada pela Justiça
do Trabalho por dispensa
coletiva durante a
pandemia

Trabalho e previdência

Grupo Móvel resgata 56
trabalhadores de
condições análogas às de
escravo no interior de SP

Previdência vai revisar
cerca de 170 mil
benefícios por
incapacidade temporária
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