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NF/cB 
Uacda-se aplicar o Decreto-
lei 6 905 de 26 de setembro 
do l9i4 para a concoasao do 
auxilio-enf rmid de ple:ltea 
do já na vigencia da referi 
da lei. 

VISTOS E F L TADC3 astes autos em que a Compa 

u Ma do Fiaç o o Tecidos Corcovado interp e recurso extraordi-

nário da docis o da 2a Junta do Conc fliaçio e Julgamento do Dia 

trito Federal que, em grau do embargos, fulgou procedente a re 

clamaç o de 3arah Cunha e condenou a empr esa a pa ar a rod a - 

manto 1mport ncia correspondente aos trinta primeiros dias  do 

seu afastamento de serviço, por motivo de enfermidade: 

Contra a CampaniIa i'iaç o o TccIdoa Corcovado 

reclamou Sarab Cuni  para haver os sa1 rioe correspondentes aos 

trinta primeiros dias que antocederím ao paCamerito do auxílio-

doença concedido peio instituto. 

Baseando-se na furIaprud ncia que vinha sendo 

firmada nesta Gmara, a Junta julgou procedente a reclamaçio o 

responsabilizou a empregadora pelo pagamento dos trinta  dias 

de salário. 

interposto o recurso de embargos, foram íSates 

rejeitados, mantida então o docIs o embargada. 

Daí o recurso oxtraordin rio intentado  pela 

em o qual pleiteia soja aplicado ao caso o disposto no 

Decreto 6 905, de 26 do setembro de J.9!4, alegando que se era-

te do lei nova que regula  mt coso passado,  mas que nem ao  me-

n03 havia, A é*poca, uma lei que o regulasse, tenda o  tribunal 

ao conduzido com apt510 em juriaprud&ncia, aplicando ainda  ou-

tra lei, por equidade.  -  
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Â  rocuradoria da justiça do Trabalho opIna polo co-

cimonto do recurso e seu n o provimento; mas estudou o caso corno 

se f6ra anterior, quando o pedido se deu posteriormente à data do ro 

ferido diploma legal, que re&;e a ep eie. 

Isto p to, 

C0 IDF'. D0, preliminarmente, que à cabível o presou 

te r0cur30, por Isso gue há dIsposiç o do lei invocada e vIolaç o; 

I1 À L0, de-rn rItI8, que o Decreto-lei o 905, de 

2c., uO jatern,Lro d':1 1LL, teve up1Icaç o imediata a renovou tudo que 

xiatia, Funterlormente, co  rela ção aos casos id&ntico3 decididos por 

jris rudSrcia e e uidade, para efeito do jul ar.ento de novos cazo , 

r  a aarecer; 

uc 6a acLs es anteriores que ao apoia 

ec1ca jurlspruü&ricia foram indiscutívelinente bem prolata 

por isso tíue, n'o existindo norma traçada, muIto bem faziam os 

trIbunais ao aplicar, por axtensao, uma lei, particular, tendo em vis 

ta que 5c tratava de proteger  a trabalhadores que age, em verdade, 

tute lados da juti a do 'ix' lho; 

Oi I 3 NL0, todavia, que, com o advento na lei que 

ro ulou Cn C3P Ci5,  justa n o 53r15 a aplIcaç o, mesmo 

sados, do uma jurI5prud ncia em detrimento da lei; 

RESOLVE a Câmara de Justiça do Trabalho, por maioria 

de votos, conhecer 

;liCer ? e3p3CIO O 

Àssinado em 

em casos pas-

do recurso e dar-lhe provimento, para mandar  a-

Decreto-leI nQ 6 905, de 26 do setembro de l914.. 

aio de Janeiro, 9 do abril de l9 5 

) Oscar .aralva  Presidente 

a) Jogo  arta  Pilho  Relator 

a) ljrval Lecarda  Procurador 
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