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(CNT..71/L6)  1946 

AA/EV Percebendo o esapre ado salário 
superior em mate de 140% ao £ix*-
d9 em lei, no tem direito ao na 
lario insalubridade. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que 3o par-

tes,, ouso recorrente, Eaotngt & Cia. e, ouso recorrido, Augusto 

SevertnL: 

Augusto S* ertnX reolaman, perante e 51  Junta  de o 

Conciliação e Julgamento do Distrito Federal,  detendo que 

empregado da reolema4a desde 1Q.  de julho de 1. 916, com os nalé-

rio& de c4 23,00 -(vinte e tria cz'useiros). di rios, mas que 

tem di reito * mais 20%,  pois trabalha com subst nciae t6ztoaa, 

saiado, portanto, seu serviço considerado insalubre. 

Defendendo-se a reclamada alegou que o reclaman-

te percebendo 04 23,00 di rioa, ii recebe o sal rio corr espon-

dente a tásolubilidada, eis que o aal rio já é maior que o aí-

aluo legal acrescido da porcentagem determinada para os traba-

lhos insalubres e que parte do pleiteado já satt prescrito. 

Foi determinada a baixa do procSsso ama diligin.. 

eta para ser consultado o Ministério do Trabalho, pelo seu De-

partamento de Higiene, s6br8 a insalubridade ou não dos servi.. 

goa eze antados pelo reclamante. 

La tntoraag5ea prestadas pela referida Divis o, 

por Intermédio dos seus representantes, nas visitas feitas ao 

local onde trabalha o Reclamante, ficou constatado tnatar ee de 

Insalubridade em grau mzimo. 

Posto novamente o processo em pauta, falaras 

as partes em z'as6ea finais, depois de tomados os dapotasutos 

pessoais do reclamante e do reclamado, tendo resolvido a 51 

Junta da Conciliação e Julgamento do Distrito Federal  julgar 
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improcedente a reclamação e condenar o reclamante Au uato 3everinl 

ao pagamento das custas de 86,10. 

Inconformado o reclamante interí,ôa recurso para  o 

tribunal ad quem com fundamento sio arte 896, letra a da Couaolidu-

ço das Leis do Trabalho; 

o Conselho Regional do Trabalho da 1  egi o, tendo 

em vista os esclarecimentos prestados pelo 6rg o winipuUunto  do 

Ktn1st rio do Trabalho, Indtstria e Com roio, por ac rd o, de 20 de 

julho de 1 914.5, resolveu, por maioria de votos, conhecer do recurso 

• reformar a dt3018 0 recorrida, uiardando pagar ao  reclamante 40% 

o salário mínimo em p5g g0 da insalubridade rio local do tra-

bs bo. 

•  NZo se conformando Emoi gt & Cia. com a decisão de 

Tribunal a  2 1nterp6a recurso eztraordin rio com fundamento na a-

llmea a do art. 896, da Conai]J4ag o das Leis do Trabalho. 

Isto postos, 

CONSIDERANDO, peliminarmante, que o recurso est. 

legalmente fundamentado; 

CONSIDERANDO, de mez'iti.a, que muito bea julgou a 5 

Junta de Qoncilisç o e Julgamento do Distrito Federal; 

CONSIDERANDO, ainda, que conforma juriaprudencia 
do 

firmada •a in maros julgados, o salário inaalubridude, desde que 

o empregado ganhe quantia superior em mala de 140% ao aal rio m ini-

mo, no deve ser pago; 

RESOLVE o Con3eIho Nacional  do Trabalho,, por unani-

midade de votos, tomai' conl*ci manto do recurso e der-lha provis*nto 

para,i'.tdr Mo a decisão recorrida, restabelecer a da 59 Junta  da 

Conciliação e julgamento, que julgou improcedente a redlaaaç o  fOp. 

de 
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mulada pelo reooi'rido. Cuatau tx-lu . 

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 19!6 

Manoel Caldeira ietto 
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Vice-Pr 81 e t  no 
oxGrcício d& kr6'8idat1Cia 

4  -  ftelator 

Marelal Dia8 Pequeno 

Ciente  ?poourador 
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!ubltoado no r,i r10 da Justiça de, )/ 3 / 
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