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Conoeee o de aux hio-peeuri rio, 
tendo em vista o disposto no art, 
29 do Decreto-lei n. 6 905,  de 
26 de setembro de 19414.. 

VISTOS E RELATADOS  etes autos em que 

a Usina 3antd  Olímpia, Ind stria de Ferro e Aço Sociedade An 

nuns, com fundamento no art. 896 da Conaolidaçio das Leis  do 

Trabalho, Interpõe recurso extraordtn&rio da dooie o proferida 

pela Segunda Junta de Concilta Io • Julgamento de sa0 Paulo que, 
em grau de embargos, manteve a sentença anterior, condenando a 

recorrente a pagar * Sergio Ricci, trinta dias de aa] rtos ante 

riores 1 oonccsa o do auxilio-enfermidsds: 

CONSIDERANDO, prelimtnerm nte, que o 

presente recurso é cabível, nos tizmos do art. 86 da Consolida 

ço das Leis do Trabalhei 

CONSIDERANDO, de merttia, que tendo a 

do o auxílio pleiteado requerido em 27 de outubro de 19440 j& 

vigorava 'o Decreto-lei ri. 6 905, de 26 de setembro de 1941i., que, 

regulando a mat rta, até entao do domínio da jurtaprud ncia,dts 

pao no seu art. 2, verbis: 

"Durante às quinze primeiros dias de 
afastamento do serviço, por motivo de 
enfermidade, cabe ao empregador, 'qua 
quer que seja a categoria ioonømto&, 
o enoargo de pagar ao empregado enter 
mo dota tex,ços do salario a que o me! 
no faria jua nesse período;" 

RESOLVE a Õ&iiara de Justiça do Traba-

lhos por unanimidade de.votoe, tomar conhecimento do recurso' e 
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dar-lho provimento, em parte, para mandar aplicar ao caso o dispos 

te no Decreto-lei ii. 6 905, de 26 de setembro de l914,  tato éw p1 

gar dois trçoa de quinze dias de sa1 rioa, ou sejam, doa dias. 

Rio de Janeiro, 21 de sg ato de 1945. 
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