
R$ 35,00 49,90R$





Portas | Portões | Grades | Janelas 
Cercas Elétricas | Escadas | Estruturas Metálicas 

Alarmes | Câmeras | Concertinas
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R$35,00

19,90R$ 39,90R$ 49,90R$

Grupos de Alimentos
Importantes para uma vida saudável
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ASSESSORIA JURÍDICA
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 O empregado não deve ser demitido doente, 
sobretudo quando a doença tenha origem nos serviços 
prestados pelo trabalhador, portanto ilícita a demissão, que 
é considerada nula na Justiça do Trabalho, sendo a 
empresa obrigada a reintegrar o trabalhador.
 Na verdade, a empresa quando da demissão – se 
constatar através do exame médico demissional ou até por 
meio de atestado médico apresentado pelo empregado, que 
este encontra-se doente, deve suspender de imediato a 
demissão e encaminhá-lo ao INSS, caso contrário poderá 
ser obrigada pela Justiça do Trabalho a reintegrar o 
empregado, com o pagamento dos salários do período do 
afastamento até a efetiva reintegração, inclusive com o 

restabelecimento de eventual plano de saúde, posto que 
este detém estabilidade nos termos da Lei 8.213/91 - em 
seu artigo 118.
E a empresa ainda poderá sofrer na Justiça do Trabalho 
possível condenação indenizatória por danos morais, por ter 
demitido o trabalhador doente e incapacitado, o deixado 
desamparado, sem qualquer fonte de renda que lhe garanta 
seu sustento e o de sua família, no momento em que este 
não possuía qualquer condição de procurar ou até mesmo 
exercer novo trabalho !

EMPREGADO DEMITIDO DOENTE - REINTEGRAÇÃO

ALMIR SARMENTO & FILHOS - ADVOCACIA
Av. Borges de Medeiros, 453 - Conj. 104 - Porto Alegre - RS

Fones: (51) 3026.0303 / 3013.1928 / 998.750.370
almirsarmento@hotmail.com
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Aceitamos cartões de crédito em 3x

Atendemos Porto Alegre e Grande Porto Alegre
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ATENDEMOS
INSS - EXÉRCITO - MARINHA - AERONËUTICA

JC EMPRÉSTIMOS
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