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Mantida sentença que deferiu danos
morais à funcionária de supermercado
diante da prática de revista pessoal feita
em armários e bolsas dos empregados.
Proc. 1001651-34.2019.5.02.0089
Confirmada a manutenção do plano de
saúde vitalício à empregada aposentada
do Conselho Regional de Enfermagem
que aderiu ao PDV que previa o
benefício. Proc. 100130339.2020.5.02.0070
Professor de matemática de curso
preparatório para concursos consegue,
em sede de recurso ordinário, obter o
reconhecimento de vínculo de emprego.
Proc. 1001507-04.2019.5.02.0431

Funcionário de transportadora não
comprova direito à indenização por dano
existencial decorrente de jornada
excessiva. Proc. 100037552.2019.5.02.0255
Empregada diagnosticada com
depressão e transtornos de ansiedade
não consegue comprovar que sofreu
dispensa discriminatória fundada em
razões de saúde. Proc. 100075394.2020.5.02.0312

Encerramento de atividades não isenta
fábrica de massas de indenizar
empregada acidentada. Processo RR101998-96.2016.5.01.0551
Divulgação de ranking de melhores e
piores funcionários na intranet é
considerada vexatória. Processo Ag-EDRR-871-71.2013.5.03.0129
Ação envolvendo contrato de
representação comercial é remetida à
Justiça Comum. Processo RR-5940023.2008.5.04.0811

Anulada decisão que reconheceu
demissão por justa causa de gari
dependente químico. Processo RR-64971.2015.5.12.0036
Indenização a ser paga por mineradora a
filhos de vítima de silicose é majorada.
Processo RR-10329-85.2020.5.03.0091

e-clipping Órgãos de interesse
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STF decide que contrato
de parceria entre salões e
profissionais de beleza é
constitucional.

Semana da Conciliação
2021 propõe impulsionar
acordos na execução de
decisões judiciais.

Justiça do trabalho
determina que rede de
supermercados Rossi
tome medidas contra a
prática de assédio moral.

Injúria racial é crime
imprescritível, decide STF.

Aperfeiçoamentos do
Sisbajud buscam
efetividade das
execuções.

STJ
Estado responde por
honorários periciais
adiantados pelo INSS em
ação acidentária julgada
improcedente.

CJF
Exercício de atividade
remunerada impede
enquadramento como
segurado facultativo de
baixa renda.

Federação das Unimeds
do Estado de São Paulo
assina TAC com MPT
para cessar prática de
assédio moral.
Trabalho e previdência
Fiscalização resgata 15
trabalhadores no Pará
(PA).

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Edifício Sede - Rua da Consolação n. 1272
CEP 01302-906 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3150-2359

Elaborado pela Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental

Website
Basis TRT2

Revista do Tribunal

JurisConsolidada

Este email foi enviado para: cnjud@trtsp.jus.br
Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição aqui.

