Fique por dentro das últimas notícias!

N. 6

Período: 13 a 26 ago. 2021
Pedido do sindicato dos empregados dos
Correios é julgado procedente para
determinar que a empresa emita CAT no
caso de trabalhadores diagnosticados
com Covid-19. Proc. 100082387.2020.5.02.061

Marinheiro não consegue comprovar a
existência de coação na celebração de
avença para rescisão de contrato de
trabalho por comum acordo. Proc.
000775-85.2020.5.02.0302
Drogaria é condenada ao pagamento de
adicional de insalubridade a empregado
que, dentre outras atividades, aplicava
injeções em clientes. Proc. 100077635.2020.5.02.0443

Confirmada sentença que reconheceu a
responsabilidade subsidiária do Estado
de São Paulo na delegação de serviço
público de educação à entidade privada.
Proc. 1000063-47.2020.5.02.0609
Reconhecida, em sede de recurso
ordinário, a competência de Vara da
Capital para julgar ação de cobrança de
contribuição sindical rural referente a
ímovel situado em Itatinga. Proc. 00172812.2019.5.02.0067

Fazendeiros indenizarão operadora de
trator discriminada em razão da idade.
RRAg - 11087-95.2016.5.15.0115
TV não terá de reconhecer novo vínculo
de emprego para radialista que
acumulava funções. RRAg-31422.2013.5.02.0385

Presidente do TST afasta restrição à
retomada de trabalho presencial no TJSP. SLS-1001184-17.2021.5.00.0000

ECT não terá de seguir regras de
segurança de instituições financeiras em
bancos postais no RS. RR-2075239.2017.5.04.0752

Banco é condenado por pedir que
empregada usasse “sensualidade” para
atrair clientes. [Processo em segredo de
justiça]

Pagamento de prêmios em “vale-cerveja”
não caracteriza indução ao alcoolismo.
RR-1079-49.2012.5.12.0029
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