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Afastada a alegação do agravante quanto
à impossibilidade de conhecimento ex
officio da condição de bem de família de
imóvel do devedor. Proc. 100025782.2013.5.02.0321
Indeferido pedido de indenização por
danos morais, por ausência de prova, a
empregado que alegava contágio por
coronavírus no ambiente de trabalho por
falta de observação das recomendações
sanitárias pela empresa. Proc. 100020315.2021.5.02.0361

Afastada, ex officio, a competência da
Justiça do Trabalho para apreciar
questão relativa ao reconhecimento de
vínculo empregatício entre empresa
transportadora e transportador autônomo
de cargas. Proc. 100122869.2018.5.02.0005

Mantida despedida imotivada de
empregado de empresa pública que não
se beneficia da estabilidade assegurada
no artigo 41, da Constituição Federal.
Proc. 1001145-59.2019.5.02.0606

Indeferida rescisão indireta de
empregado que alegava descumprimento
de CCT por fornecimento de lanches
como refeição pela empresa. Proc.
1001198-39.2020.5.02.0401

Anulada decisão que reconheceu
demissão por justa causa de gari
dependente químico. Processo RR-64971.2015.5.12.0036
Atrasos no FGTS justificam rescisão do
contrato de consultor por falta grave do
empregador. Processo RRAg-117608.2012.5.01.0077
TST mantém multa a SPTrans por tentar
responsabilizar motoristas por

Empresa de cruzeiros é condenada por
exigir teste de HIV para contratação de
garçom. Processo RRAg-1169273.2016.5.09.0029
Motorista de aplicativo não consegue

paralisação de ônibus. Processo ROT-

reconhecimento de vínculo de emprego.

1002133-21.2020.5.02.0000

Processo Ag-AIRR-10103614.2017.5.01.0042

e-clipping Órgãos de interesse

STF

CNJ

MPT e OIT lançam guia
que orienta empresas a

Lei de SP que exclui

CNJ abriu a XVI Semana

incluir pessoas com

contratos de aprendizes

Nacional da Conciliação

deficiência no mercado

da incidência do piso
regional é válida, decide
STF.

em 08/11.

formal de trabalho.

Violência de gênero e
discriminação são parte
da rotina das magistradas
brasileiras, apontam
estudos.

Trabalho e previdência

MPT

Trabalhador de 93 anos é
resgatado em São João
Del Rei (MG).

Ministro Barroso suspende
portaria que impede
demissão de trabalhador
não vacinado.

STJ
Número de decisões
desde o início do trabalho
remoto chega a 1,17
milhão.

MPT requer que 99, Uber,
Rappi e Lalamove
reconheçam vínculo
trabalhista.

Ação combate fraude em
pensões por morte em
Santa Catarina.
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