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Proc. CNT 19 o61/!5  

Auxilio-enfermidade. -  O auxi-
ilo onftrrnfçlade, pleiteado na vig n-
cia do Decreto-lei n2 6 905,deve ser 
onoedido na conformidade com o que 
expressamente estatue este Decreto e 

em jurisprudência que determina-
va o pagamento por equidade, por de-
rosada. 

VISTOS E RLATÂDOS estes autos em que ao par 

tez: como recorrente a Companhia Meo4'nica e Imp ortadora  de 

So Paulo e, come recorrido, Jose Tulio. 

3Q  Tuito reclamou da Com ihta Mec nioa e Im 

portadora de 15Zo Paulo o pagamento de auxilio-enfermidade  e 

quatro dias de fSriaa correspondentes a um periodo. 

A Terceira Junta de C onoiltaç o e Julgamento 

de W0 Paulo julgou a reclamação procedente, em parte, conol 

dendo ao reclamante o a il10-enfermidade pleiteado (fla.2 . 

Embargada a decia o da Junta de origem pela 

empregadora, foram osi amoa julgados irrelevantes, e, poria-

ao, mantida a decia o recorrida (fia. 1.114);, 

Tratando-se de reolamaç o Inferior a Cr  *eco 

1,000,00, a sentença anterior à de (iltima inst ncia dela no 

cabendo recurso para o Conselho Regional. 

Da{ o presente recurso extra ordizi rio Inter-

posto pela Companhia Mec nIoa o Importadora de So Paulo, de 

ela, 1.7 ueque 50, com fundamento nas letras a e b dR Conso-

1idaç o das leis do Trabalho. 

O recorrido, apezar de notificado, ruo cozi 

testou o recurso. 

Ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, 



-2 

M. T. i. C. -  C. N. T. -  SERVIÇO  ADMINISTRATIVO 

opina esta, preliminarmente, pelo no conhecimento do recurso e, 

quanto  ao  me'rito, pela confirmaç o do ac rd o recorrido. 

o relatório. 

ISTO POSTO: 

CONSIDERANDO,, preliminarmente, que o recurso interpo 

te este fundamentado  em lei; 

CONSID RÂ DO, de !n5rtt5.s, que a decisão recorrida de-

terminou o pagamento do auxilio-enfermidade correspondente ao pa-

nodo do afastamento dos 30 primeiros dias por entender que o pe-

dido do reclamante foi  anterior à vtg ncia do Decreto-lei n2 ... 

6 905, de 26 do setembro de 1 91i4; 

OONSXDERANDO, entretanto, que o recorrido no rod a - 

meu em tempo oportuno o auxilio-enfermidade e só,, na vigAicia  do 

citado Decreto-lei no 6 905, £ que apresentou reclamaç o  % Justi-

ça do Trabalho contra a empregadora, por Intermédio do extinto D! 

part mento Estadual do Trabalho; 

CONSIDERANDO, finalmente, que sendo a neo lamaç o ini-

cial posterior à expedtçio do referido d1p1xna legal £ de se ap]4 

car, ao OaØO em lide, assuas disposições: 

ACORDAM os Membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

preliminarmente, por, maioria, contra o voto do relator, em tomar 

conhecimento do recurso, para, de men tis, dar-lhe pnovi mento,em 

parto, para mandar aplicar ao caso o disposto no Decreto-lei  n9 

6 905, de  1 9h14., também por n*tonia do votos. 

custas ex-causa. 

Rio de Janeiro, 16 de abril de. 1 914.6 

Geraldo  Montedonio Bezerra de  Menezes 

Oz ag Mota 
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