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O recibo de plena e geral qui-
taço desautoriza qualquer reola-
maç o, posterioriente. 

VISTOS E RELATADOS "estes autos, em que ao partes: 

como recorrente, Navegaç o Aerea Brasileira 8/A, e, como reoo 

rido, Otacilio Amaral: 

Otacilio 43n4r l apresentou reol maç o contra a Na-

vegaç o £jirea Brasileira ÊJÀ,. por despedida sem justa causa  e 

aa f, pois disso ter assinado o recibo que lhe deram, fazendo. 

o sob inoitiiç o nervosa, sem reparar que o mesmo continha a de-

alar'aç o de plena e geral quitaçio a empresas 
£ Junta de Conoiliaçio e Julgamento de Fortaleza, 

considerando que o'reolsmnte, desobedecendo inatruç hs e negli-

gensiando na presteza das tranamise6ee de rádio, a seu oargo,pra-

ticou falta grave, tendo, além disso, dado plena e geral quita. 

para fio ter direito a qualquer reolamaç o, decidiu, por 

unanimidade de votos, julgar improcedente a mesma (tls  63). 

O Conselho Regional do Trabalho da 7a. Regi o, eu.. 

tendendo que a demissão no ao achava enquadrada no disposto do 

art. 1.82, letra jé,  da Consolidaçio das leia do Trabalho, resois. 

vou, pelo voto de desempate, dar jw*vimento ao reoiu'eo para jul-

gar, procedente a reolamaçio o condenar á empresa a pagar ao em-

pregado a indenizaçio correspondente a um ma da sal rio e ao 

aviso pr hio (tia. 107). 

Insonformada veio e. Navegaçio Area Brasileira 8/A., 

em grau de recurso extraordin rio, a ate Conselho, tendo a pro-

curadoria da Justiça do Trabalho opinado, preliminarmente,  no 

ienttdo de ser recebido o recurso e, no mx'ito, de ser restabe.. 

ieoida a deci do da Junta, reformada, assim,., a do Conselho Ri-
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á o re1atrio.  Isto pontos 

C SXDERANDO que o empzfegad  dera demonstraq o de in-

ooapet noia, ou, pelo menos, de deaaten o em um aerviQo que de-

manda escrupuloso cuidado, qual o de transmitir 1nt0rmag6 s aos 

avl6ei em 

C SIDER RDO que o recibo de plena e goral quitaç k 

desautoriza qualq*i' nova reolan gioj 

ACORDAM os au roa do Conselho Nacional do TrabalhO, 

pelo voto de desempate, pre1im1 armente, em tomai' conhecimento do 

Z'CO%W$O Se flO U%z!itO, por maioria de votos, em nsgsr-lhs paovt*sn 

te, para restabelecer a decia o da primeira in tino1a.  Custas 

Rio as Janeiro,  de jwho de l9!6. 
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