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(cr-1= 26 7/446) 
RF/TT. 

• O ?T: 3 9:./t.5  

Verificada a lnsalubrl(lacla  me 
d1.a d u  so c ç .o 21e da te rm na a e rnpr 
na, devam os ernpreçacios que nela t 
bal e  perceber o acre sc rno de 20$ 
ccl.ci1ado cobre o sa1 r o  nino  da 
re 

VISTOS. E ELATAD•S €staa autos em que se 

partee  como recorrentes, Me quiados Vieira do Carvalho  e 

outros e, corno recofrida, a Cooperativa dos Produtores  de 

Leite Limitada: 

Em oetit rio d1r1r4do ao Juiz do Direito 

Co marca de Juiz de F6ra (tla.3), Uelquiades Vieira de Carv 

lho e outros reclamam da Cooperativa doa Produt ores do Lei-

te Ltiitada, o pa'arnento de acre scirno legal pôr trabalharem 

a, atividade inai bre e sal rtoa, que excedem a 25 dia  - -

quando em u m• Luo _.. 0 0  torçadoe a inale de 25 jornadas, 

Ante os £3ltHIWfltOg  PI')vag dos autos,  O 

L Juiz de Direito julgou procedente a recla maç o dos rod a 

mantos para condenar a reclamada no pedido inicial e cuatae 

judiciais do  processo (fie. 214-25)6 

Ngo se conformando com o dec•ie rio, a re-

clamada 1nterp6z recurso ordin r 1 aao O on 8$ 1h o Regional  q , 

exoudando  em parecer da Procuradoria, decretou a nulida-

de da deote o recoz ida por inoompet nois de f&ro, de  ver. 

que o valor da reelamaç o é inferior a Cr$5.000,004  e deter 

minou a remessa dos autos ao M.M. Juiz Municipal do Tâmodo 

Juiz de F&ra, para proferir nova doo t so (fia !.9). 

Apre-sentando embargos declarat r5.os, houve 

por bem o Conselho Be ional, por u n a n i me  votação., rejeita - 
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r0j01ta 103 po'que no accrd o e.'bar ado, pOlos r3elanantes,  no 

existe contrac1i ao, oiscurid do ou orn1s o (fis. 93) 

Baixaram os autos cia roc1ariaq o t n :noia ifo - 

pior, tendo porxri o processo sido protocolado e enca in ado 

Junta de C onolUaçffo o Ju1cuonto, então rec nto ento instalada, 

e funcionando no prédio da Caixa Economica. 

Foi dcter,rinada nova Instrução do procesao,o qual, 

tria].rionte, foi jui do procedente em, parto, tendo dessa dec1s o, 

ficado cientes as partes na audi&icítt de 4,ulgarento (fls.79-3].). 

Recorreram ordtnar1,arente ao 00nr301h0 Reioual,  a 

reclamada (fls.83-88) e, os rec1.anantes (fio.  3-'?), tendo cate 

htirno apre aent; do fo ra de prazo a razóe a do recurso. 

O referido Cor.aeiirn, polo voto do de oipate do Pr 

sidento, e de ac6rdo coia o voto do relator, resolveu dar provi - 

nonto ao recurso do -primeiro recorrente -  Cooperativa dos rudu-

tope a de Tio  1 te Ltcta., 1)ç.ra absolva-lo da o onda nu  o ,rnp 08 t& peja 

• decisão recorrida, por reconhecer a no oxist r.o!a de Irujalubri-

dado; e, por una ini1 adc de votos, ne ou provimento ao recurso 

dos reclamantes, segundos recorrentes, por haver sido interposto 

fera do praz  1e 1. 

Daí o presente recurso extraordinsíx'Io interposto 

por Melquiades Vieira do Carvalho e outros para cata Superior Dia 

t&ioia Trabalhista,, com fundamento no art2 896, letras a e b. da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Opina a douta Procuradoria da Justiça do Trabalho 

(f 18. 121) peio provimento do recurso, para o fim de ser mandado 

pagar aos recorrentes o acresoimo loRal em seus salários e a par 

tir da data da inicial em diante, e c or-formo cor-formo for apurado em exe-

Nauta Instancia., entrando o processo em julgamen 

te, pelo voto do desempate, houve por bem a extinta Câmara de Jus 

tiça do Trabalbo, hodlornamente Co o1ho Nacional do Trsbalho,to 

mar eonbeoiimento do recurso, e, do mrttIa, converter o jul me 
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julgamento em dili nc1a, a fim de ser solicitado o pronunciamento 

do Departamento Nacional do Tr balho, '-mr Intery.wc110 da Divisão de 

fligiene, sobre as eoidiç es do trabalho na empresa recorrida,' ten-

do Sri vista os elementos constantes dos autos, no que tange 

lubridado, ou osso nao sejam suficientes é*39os elementos, por urre 

verifioaç o' iii loo, unanimemcnts (fia. 12L). 

Procedeu-se ao exame in 1.6co tendo o D. ILS.T, 

emitido, laudo cí1'ounetanctado, e atendendo so, loosI de tr halho 

onde os reclamantes prestam serviços,, enquadrou-o dentro da inialu 

bvl.dade mdia, em virtude do pessoal (inclusive os recoxrentos)tta 

balhar ocra agua (em amh is ntc de h ui idade) e, ert so ttuida, e ou  j t t o 

de vapor de agua, oon titu!.ndo essa imdança brusca de temperatura., 

i alubridado, 1en cume a referida  1 -,=idade cio arbtente. 

Presentes as referida.-, 1n.for mçges e audien - 

ela de julgamento, passou ent o o ConseLho a decidir. 

g o relat rio. 

ISTO FO TO: 

COHSIDIrtM;DO, preliminarmente, que o recurso 

interposto esta devidamente amparado nos dispositivos invocados; 

CONBfl)ER/ DO , de mrttia, que ante as provas 

colidentea dos autos no tocante ao grão de Insalubridade nos ser-

vigos  recorrida, mistx' se faz a optn 10 de  orL c o e &bre o a 

sunto, e, assim, solicitado o pronu4ciamento  do D.H.S.T. para es-

clarecer s6bre as oond.ic es de taabalho dos recorrentes na empTS-

a recorrida; 

CON3TnERM1DO, assim, que pelo laudo do  fia. 

acompanhado com copioso material £oto afico, ficou constatado o 

grão de insalubridade do maio ambiente em que se realizam os tÍa-

balbos doa recozrentea; 

OONSID RANDO mais que a. sec o em que traba-

lham os reco 'entes enquadra-se dentro da tnsa'íubridade média, em 

face do que dispõe a p'taria Ministerial -SOEI-  51, portanto, au--

jeitos a njora o legal os oal r1oa doa que nela trabalham; 
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C s  vERf DO, fina1rn nte,  o  1s que doa autos 

consta: 

íc mi'  !eir  do Con e:L o Nlacl oinil do Traba 

ilio, dr provtrionto, oi parta, ao roe twao, pa1 ,  , ul c.xido proce 

dente a rc1a ç o, de ac rdo coif, a ir1ctii, a e 'rur aos ro or 

rentes o dtretto ao iaramorto do acrescirno lerti —  2% (inaalubrí 

dada rndia),  caicuic1a 551:'re o sal r o ininimo re ionn1, a par-

tu' da data da rec  ajiro, titdo i a co em oxecuç o, por maioria 

do votos. 

Custas ex-c usfl. 

Rio de Jtuetr , 2 do rrfl. de 1 

Çmraldo J.oritedoniO Eezorra de Menezes 

OOdOT ::iha 

orVEl Lacerda 

Publicado no Diário da Juti a em 

PreSIdente 

Relator 

Procurador 
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