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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Sousa

RTOrd 0000170-84.2019.5.13.0012
AUTOR: MARIA DE FATIMA ESTRELA
RÉU: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL PARAIBA

DECISÃO

Vistos etc.

A requerente requer medida de urgência para ser reintegrada ao emprego, alegando que foi despedida 
sem justa causa quando já se encontrava doente, portando câncer no colo do útero, estando, pois 
incapacitada para o trabalho, sendo o fato de ciência da requerida.

Com efeito, a partir de uma análise perfunctória dos fatos, observo que a reclamada dispensou a 
reclamante em 29.03.19 (fls. 13), embora ciente da patologia da qual ela era vítima, o que ocorreu em 
agosto do ano anterior (fls 14).

Deixou, com isso, de observar o disposto no art. 168, II, da CLT, que determina a submissão prévia à 
dispensa do trabalhador a exame médico. Esse exame somente foi realizado no final de abril deste ano, 
quando já consumada a despedida (fls. 15), frustrando a trabalhadora da fruição do benefício 
previdenciário de que trata o art. 59 da Lei nº 8.213/91.

Neste norte, com fulcro no art. 300, "caput" e § 2º, do CPC, defiro a tutela de urgência requerida para 
determinar que a reclamada proceda à imediata REINTEGRAÇÃO da obreira no emprego, nas mesmas 
funções outrora exercidas, com o mesmo salário, bem como proceda ao seu encaminhamento à perícia 
médica do INSS para processamento do devido benefício previdenciário, tudo sob pena de pagamento de 
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Intimem-se as partes.

Após, expeça-se o competente mandado de reintegração e inclua-se o processo em pauta.

(assinado eletronicamente)

 

 

SOUSA, 6 de Maio de 2019

ANDRE MACHADO CAVALCANTI
Juiz do Trabalho Substituto



SUMÁRIO

Documentos

Id. Data da
Assinatura Documento Tipo

0d89c76 06/05/2019 14:22 Decisão Decisão


	Sumario
	Sumario

