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3ii1vo rioe caces de revezamento 
semanal ou quinena1, o traba-
lho rwturno tera rernunsz'a ao 
superior a do diurno e, Rarael 
sq ifoitu, sua rernuner qao te-
ra  Um acreecimo de 20% (vinte 
por conto), sobre o nalario mj 
ntmo legal. 

X̀VITOS E RETjT, DOS ;atos autos de rec1amag o  em 

que contendem soTo dâncel March o o a firma Ca.neo & Cia. Ltda.; 

3ot7e Mancel Mrehlo reclamou contra o 3r o Reg 

taurente O.K. (Ctroo & CU. ),.pleiteando p amento do Indeniza-

9í0  por deBpedlda injut , aviso pr vto, aa]Ári.os retidos e ho-

ra* de trabalho noturno. 

Ajuizado o feito, foi o mesmo submetido  spresi. 

o da  a. Juntfa de Ccniliuçc e Julgamento do Distrito 1s4s - 

z'&1, que julFOU precedente a re clama  oferecida. 

Inc onformado., o Bar e Restaurante 0. . interps 

Curso ordin rto para o Conie1hc ie,ional que, reformando a doaj 

so recorrida, aboolveu a firma emp eFadora do pagamento doa eg 

adicionais. 

DaÍ o presente recurso extr&ordini'io de fls.2/3, 

interposto por Jogo Manoel Marceilo, com fund rnento no art.896 

da .Consolidaç o  dai Leis do Trabalho. 

Doa autos o crietu que o recorrente trabalhava  das 

19  e 24 horas,  ou seja, trabalhava quatro horas noturnas  ao 

tempo C Detret o-Lei n2 2 308, de 13 do junho de 19409 em  que 

considerava noturno c. trabalho executado entre 20 horas de  um 

dia e 6 horas do dia eeguinte (art. [3, * 2  ), passando a tra-

balhar duas horas noturnas desde a v1g ncïa da Consolidaç o das 
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Leis do Trabalhe, .uo pszou a cen1dor r rioi:urnri o b'abalho execu-

tado entre 22 horas de um,  diA e 5 noras do dia-  egu1nte (art. 73, Ç 

2.2)0 

Isto posto, o 

CO3ID RA DO, preliminarmente, que o presente recurso 

o cabivel, fundamentado que esta no art. 896 da Conso1idaç o das 

Leia do Trabalho; 

CO4 ID RÃiDO, M mer1ta, que, tanto em faca do Doerg. 

to-Lei nã 2 306, de 13 do junho de 1940 (art. 13,  32),  como em f& 

e da Canso1idaq o das Leis do Trabalho (art. 73,  32), o hor rio 

de trabalho do recorrente é considerado 0misto, de vez que por"mLa 
01  o 

entendem-se os hcr rIoa de trabalho que abrangem perÍodos dtu, 

nos e noturnos; 

CONSIDERANDO., por outro lado, que ambos os dtepoel.ti-

voe legais ora invocados acrescentam que, nos horários ttmlstoeU,aplj 

ca-ao ia horas de trabalho noturno o disposto no art. 73 da Co o:ij 

daqi o das Leis do Trabalho, verbi.a: 

"  a1vo nos casos de revezamento semanal ou qu1j 

zonal, o trabalho noturno terá remunera ço e 

perior a do diurno e, para asse efeito, sua 

remuneraq o terá um acreecimo de 20%,  pelo 

nos, e bre a hora diurna " ; 

C0N IDER1DO que esta Crnara ja resolveu  o gala-

rio mínimo noturno legal é aquela resultante do soreacimo de 2% w&'* 

bre o mínimo diurno; 

0O SIDhRANDO que, assim sendo, tem o recorrente direÂ 

te ao aoraclmo mínimo de 2% a que se refere o art. 73 da 1e1 vigas 

te e as referia o art. 13 da lei anterior, relativamente  s quatro 

horas de trabalho noturno ao tempo do Decreto-Lei  R 2 308, de .13 

junho de 1940, e às duas horas do mesmo trabalho, a partir da vlg 

ela da Caneolidaq o; 

RESOLVE a Cinara de Justiça do Trabalho, por mator3a 

de votos, tomar e onheo 1. me nt o do recurso e dar-lhe provimento,  em 

parte, para, reformando a deelaio recorrida, mandar pagar ao einpre-

n 
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gado o adi,ional de 2O  (virt  per cer,to) scb e as horas noturnas 

trabalhadas , tcnando- e para bí  pr  osea mjoruç c o aal rio mj 

nino legal diurno tudo apurada em execução, mantido, entretanto, o 

&tUlhl contrato do tr&balhc' do rectrr%Dr.tc. —  Cuat * ria forma da lei. 

tO de Janeixo,  6 dc julho dO 19145. 

ca 

a)O&ias  ott& 

)La,ttata r31 t ,nc ourt 
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?tb1ieado no D1. rin d,-., Tu3ti e eviÏS 7  

• Presidente 

Relator 

Procurador 

3d.  uui..IUI _ _I 


