Fique por dentro das últimas notícias!

N. 2

Fevereiro de 2022

Mantida rescisão indireta de
teleatendente que era impedida por
supervisor de ir ao banheiro. Proc.
1001831-42.2019.5.02.0318

Supervisora de operações é preterida em
cargo de gerência por não possuir “corpo
legal”. Proc. 1000454-27.2021.5.02.0363
Auxiliar de limpeza de supermercado que
curtiu comentário desfavorável à
empresa em rede social tem justa causa
revertida. Proc. 100017005.2021.5.02.0303

Integrante de grupo familiar é mantida no
polo passivo da demanda por fazer parte
do núcleo da prestação do serviço
doméstico. Proc. 100003379.2021.5.02.0446
Autorizado o prosseguimento da penhora
de veículo de cônjuge que não
comprovou o regime de comunhão de
bens adotado com o sócio devedor. Proc.
1000301-30.2021.5.02.0351

Uso de celular em fins de semana por
industriário não caracteriza sobreaviso.
Proc. RR-375-08.2015.5.05.0132
Escriturária dispensada por lavar carro no
trabalho tem justa causa revertida. Proc.
Ag-AIRR-11130-16.2018.5.18.0006
Mantida rejeição de recurso protocolado
à 0h do dia seguinte ao fim do
prazo. Proc. RR-463-21.2017.5.21.0006

Empresa consegue gratuidade de justiça
ao comprovar prejuízos de R$ 1,7
bilhão. Proc. ROT-57.1112.2021.5.15.0000

Ação de revisão de complementação de

Demora em ajuizar ação não impede

aposentadoria tem prescrição
afastada. Proc. RRAg-2019076.2019.5.04.0811

reconhecimento de rescisão indireta por
assédio moral. Proc. RR-206855.2014.5.09.0001

Banco obtém redução de indenização a
empregado por crise de pânico em

TST reitera competência da Justiça do
Trabalho em ações sobre políticas

viagens em monomotor. Proc. RR-1515-

públicas contra trabalho infantil. Proc. E-

30.2017.5.08.0001

RR-44-21.2013.5.06.0018 e E-RR-2432563.2014.5.24.0096
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