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Devo ser restabelecida a deoiao 
ci e A p r iJ ue i r a  i nst â nci a  ro1atada de 
acord  com as di poai oea de lei 
apLicaveis a eepeoie e as provas 
dos autos. 

VISTOS E RELATADOS es t e s  a u t o s  e m  q u e  são  partes: 

conto recorrente, Newton Soares, e corno reoorr3Aa, a Companhia 

de Carris, Luz e Força do Rio cio Janeiro: 

Reclamou Newton Soares contra a sua empregadora 

Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro Ltda., plei-

teando o pagamento de 15 (quinze )dias do sa1r'io que lhe foram 

p gOa por força de pai  ço de pena disciplinar, que reputa in-

justa, e mais o pagamento de. 20% ao bre os seus vencimentos, por 

L'3rça de ózeauçZo de trabalho noturno. 

A I. Junta de Conci1iaç o e Julgamento, desta Capi-

tal, julgou improcedente a rec1amaç o na 'sue Ia. parto, eD pro-

cedente quanto a 2&., condenando a reclamada a pagar ao rod a-

mente o que liquidar na oxeouç o. 

Foi interposto r e c u rs o  ordin rio pela reclamada e pe-

lo reclamante,  O E. Conselho da Ia. Regi o, conhecendo de ambos 

os recursos, por maioria, negou provimento ao do empregado e o 

deu ao da empregadora, no sentido de que o os'loulo dos 20% seja 

tettõ s6bre o salrio mínimo legal percebido pelo empregado. 

Da deuig o do E. Conselho da Ia. Regi o, recorre, a-

gora, ez:traordin riament e, o reclamante. 

A z'eoorrida,notifi ada, contestou o recurso (tla.39 a 

Otvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, opinou 

seta, preliminarmente, pelo conhecimento do recurso, e, quanta 

ao mrito, pela reforma da deoia o recorrida. 

Isto postos e 

CONSIDERANDO, pre1im1.ari*wate, que o recurso Inter. -
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ponto é oab ve1, fundamentado que esta no art. 896 da Consolida-

ço das Leis do Trabalho; 

OON2IDERANDO, do nieriti , que decidiu muito acertada-

mente a Junta a que quando, apreciando as provas dos autos e a ma-

tria de direito, julgou improcedente a re 1ama o na sua primei-

ra parte e pz'ooedente no que cono rne ao pagamento de adicional 

de 20%j 

CONSIDERANDO que oô diopoaitivoa do art. 73, da Censo-

11dago das Leie. do Trabalho, so muito claros para quê  se possa 

dar intexpretag o diversa da que lhe dou a M. Junta, aliás de a-

c6rd0 oom o que deoi4S.0 s6bra a iaat ria a extinta  C.mara da 3utiu 

ça do Trabalho; 

OON8XDUtNDO o maia qie doa autos consta; 

ACORDAM Os membros do Conselho Nacional do Trabalhos .por 

un*ntinidade de votos, em tomar conhecimento do recurso f dar-lhe 

provimento, para, reformando a. deoia o recorrida, reetabelicer  a 

proferida em primeira inataricia.  Custas  -1epe. 

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1914.6. 
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