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No tem direito a re-
nte ra o, n ii'i ao paga-

monto de q.aieqior vanta-
gens, o empregado pe a 
eorcou li vreient  em se 
retirar doa sez'vi os do 
6 ,D6 auOr,  tlr]j3ando re-
cibo de quitação. 

VISTOS t RE UTA WEr ântes autos or que ao par-

tes Waidemar 11ongalvee e o ). C& ii ij ua  i1va Olivc.tra, como 

recorrente e recorrido: 

Waldenzar Gon alvea reolanou contra o Lr. Can a-

Man da Silva uliveix'a (Fabrica do ?'rricid  Pasoh m1), dizendo 

que Lei admitido pelo  re a or' $1,1 20 ão f voz 1ro de 1. 935 e 

despedido em 20 de junho de 3. 942, em virtude de anoteq 0 em, sus 

oaz'teira  rofieeional, no lhe tendo sido PormItido vitar ao 

trabalho postaDiorlLenta. PleItoou rct1ficaç o nas àrOtaç eli de 

sua cer toira quanto a cata ca aumizaio o a inde 1zaçio aeeegu 

rada na lei 62  e, a  r spericrits à falta do aviso pr vio. 

Defendendo-s, o  cla d, alog u  o reala-

nanto no dia 19 ao junho do 1 914.2 proo•urou o dizendo que ia trem. 
as 

balhar na Ratrada de Rodagem, pelo jue pretendia receber tz'iaa 

a qe tinha direito, bem. co o, o saldo de sou salário. Que o de.' 

poente, no dia seguinte, redigiu o docuntento exibido pela rod a-

nade (constante de £18- 7) 6m que o reela ante declara que se 

retirou ezpontaneamonte. 

A Segunda Junta de Concilia da e Julgsuento de 

iitsr i 'julgou improceden te a reClEraa o. 

O Cons i  egíoral do Tr ba1ho da Primeira, Re-

pera quem foi interposto recu'so ordinário  onftrmou a de.-

cisão recorrida. 

O recorrente Interpôs recurso extraordinário 

-    



a' . 
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com fundamento no art. Lí96, iet;raa a e b, ia Con o1L o dava Le*e do 

Trabalho. 

Isto posto, 

CONSIDERANDO que 4cabivel o recurso Interposto, 

fundamentado como esta no art. 896, da Oonnol1daç o dao Leia do Tra-

balho; 

COiSIDE A D), do  4  que bori dci.r1íu o trIbunal 

a ciuo apreciando rnat rL,  r r  tc de fato,0 oIz que se.  trata,* no  1 

caso doa autos, de reaoi o do  lratD  o triba1hr por' oxpontansa ini-

ciativa cio empregado, 00 0 pr vu i z'ccibo do quitu o ftrr*ado p1810 li— '1 

tigante; 

OOtSIDIR W)O, poia, gto houve renuncia paz' parto 

daquele empx' gado, a a z'en ncia é valide, doada que sat1a'eitas as 

eig noiaa lo aia, aon eiva de cov  ou 

R1!SOLVE a Ctnera de 'wttça (te Trabalho, prelininarw 

mente, pelo voto de dsuip te, tomar coni ciaonto do recurao e, de, 

x1ti , por unaniiuid de, negar-lho proviisento. 

aio de Janeiros 6 de novembro de 1 914.5. 

ai Oscar Saraiva 

e) OZ aIJ  ota 

a) Ufiryal Z*aou'da 
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