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O adiciongi de 20% ao aa8ala 
nado noturno a roito sobre toda 
a reiuneraçao pon ele vencida na 
empresa Soja_qual £&r a forma dei 
sa reiunera ao a o seu quantum. 

VISTOS E RULATADOS êster, autos de recurso extra-

ordiario qm que são partes: corno recorrentes, Josá Antonio dos 

Passos e outros e, corno recorrida, a Compan ta Viação Exceisior: 

Joa  AutocdQ d03 ?UU303 o outros propuseram peri 

• te a 2' Junta de Conoi1iaç o,e Julgamento do Distrito Federal 

uiva r0015m52ac contra a Companhia ViaQ o Excelator, para have -

rem da mesma o pagamento de um adicional de. 20% pela presta do 

Li serviço no perfodo noturno, a que se julgaram com direito e 

que t6see apurado nos ultimos dois anos. 

a primeira audt ncia realizada, as partes reque-

• roz'am, de comum acordo, o adiamento da Instrução do processo,pa. 

z's que a reclamada na audignota subsequente esclarecesse à Jun-

ta o ord nad.o de alguns dos seus empregados 4u0 trabalhavam no' 

perlodo diurno, cerca de dois, e si existta2 nas mesmas con di-

§'O"Go dos reclamantes mecânicos,, que perce iam aal nioa Iguais ou 

auperiores. 

Efetivamente, na audl ncia aprazada pela Junta, a 

• Companhia reclamada, por seu repres n tente le al, prestou os es-

• ciarcoimentos solicitados. 

Renovada a proposta de conciiiaç o foi recusada 

peLas partes, pelo que ant o, o Sr.Presidente da Junta, encer-

rando * instru o do processo, propôs a aolu o do litígio s ten-

do proferido decia o fa oravol aos reclamantes. 
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1 0 83  conformando xiii a,mes A 0,1nterpôs a rol aiada recur-; 

(3Õ tordin r10 ao Conseino  eion l, çtuu, acolhendo-o,  formou  a 

decia o recorrida, 8Lfl parte, para que o calculo do adicional f&ese 

falto s&bre o mínimo 1o a1 vig nto ia  re i o, 8e1  que luso Importas. 

se na redução doa salários convencionados e como as apurar em execu-

çao. 

Recorroran extrao' dínamo nte 08 reclamantes deusa decisão, 

com fundamento fl5a letras a e b, do art. 1596, da Consolidação das 

Leia do Trabalho. 

Nata faze, f,,ouvída previamente a douta Procuradoria  da 

Justiça do Trabalho,, opinou pelo nao conhecimento do recurso, pelo 

que, ao os autos concluidos para julgamento. 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recurso deve ser co. 

.nbscido, fundamentado como esta nos termos do citado diapositivo 16-

CONSIDERANDO que os Tribunais de Trabalho via se pronunci-

ando que o referido Decreto-lei nw 2 308, do 1 da junho do 19140, dial, 

pés de modo claro que a sempre devido o adicional de  s&ore o as-

lrto oriundo do trabalho noturno, n o distinguindo quais os valorta 

das remuneraçõe.a .aereeedoras de acrcaoimo legal, no sendo lícito, 

Ucaim, ao julgador fazer distinção; 

CONSIDERANDO que, a prevalecer a opinião sustentada pela 

recorrida, em razea, -  de que o acr sotmo de 20% e6  devido quan-

do ha outro empregado da mesma categoria no estabelecimento, gax 1 u' 

do igual ealxlo por serviço diurno no tem aplicação o bene1.(clo, 

de ordem geral, da lei, nas empresas em que no houvesse serviço di-

urno, Interpretação essa que daria lugar ao absurdo de ficarem exclui 

doe do adictoni aqueles para os quais roi preolpuamonte decretado o 

diploma legal um questao, consolidado no art. 73 do atual o6digo dó 

rraba].ho; 
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CONSIDEEtaNDO que., aosloi sento, tem plano £undamoxto la al 

o recurso Interposto; 

ACORDAM os membro3 do Con. lIio  ac1.onal do Trabalho,  tomar 

oonhec1 nto do recurso e dar-lhe provimento para, rirox'nw.ndo a deol.-

do reoox'rlda, restabelecer a da Junta da Conciliação o Ju1gunento, 

ur*nimemente. 

Rio de Juieiz'o, 15 de março de 1946 

Manoel Caldeira Neto 

Vi.ce-Presidente no 
exercício tia Preaid.&nota 

Procurador 
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