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1' válida o acordo feito polo em-
pregado, no goco do ostabilidacie, 
quando por sua livre o eapontanoa 
vontade.  o que a lei condena uno 
ao tranoaçooa prejudiciais aos in 
1erooaos do empregado.  O recibo 
de plena e geral quitaçao exonera 
o empregadrda futuras reaponoabi 
lidados, quando preenchidos escoe 
poquiaitos e devidamente espoolfi 
cadas ao quantias recebidas. 

VISTOS 1 tELtTADOS cotos autos cm que o 'Banco 

of London and South Arnorica Limited' 0p3o embargos ao ao rciao 

da extinta Segunda Câmara, do 18 do julho de 1933, que, jul-

gando procedente a roolaniaçio apresentada por Otavio Toledo Ao 

aun çio, determinou sua rointograçio nos serviços do ombargan-

te: 

Octavio do Toledo Assunção, alegando haver  sido 

dispensado cm 27 da fevereiro do 1937,  som causa justa do llrl 

tish 13ank of &outh America Ltd., cm So Paulo, reclamou ao Con 

colho Nacional do Trabalho a sua rointogra çio, com pagamento 

doo atrazados, naquela Instituição bunâtria. 

O reclamante exercia ao funções de caixa, com von 

cimentos mensais de Cr  2.068,00, sondo portador do direito de 

estabilidade (flc.2/1). 

Defendeu-se o Banco, ora embargante, ponderando 

que, por força da liquidação cio referido banco, Iniciara a dia 

penca doo seus funcionários, por cartas aos moemos dirigidas, 

entre elos o ora embargado, autorizando-ou a receberem na Cai-

xa do Banco, aloni doo cal rioe, maio um na, o mais a Indeniza 

çao nos termos da Lei 62, de 5/6/935. 

!ooao contido foi dirigida polo Banco, ao onibczrga 

do, a cartc do fle. liO, datada de 27/2/937, colocando à sua 

dlspoci çio.a iraport neia do Cr4 55.000,00, a que fazia jtu,pe-
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lo seu tampo de aervi o. 

Em 7/7/ 7, pula poti o do fia. 25, comunicou o 

Banco ombarganto a cato Conselho que o embargado havia recebido 

a Indenização oforooida, dela  dando plena o geral quitaQ o ao 

I3anoo empregador, como o provava com a juntada da píb1ioa forma 

do respectivo recibo, a fio. 26. 

Uo obstante, o reclamado, cern a potlqãõ do 5 do 

setembro do 19*7, sob pretexto do quó f6ra obri acio a rocobor a 

Indenização por motivos imperiosos, vem pleitear a nulidade  do 

recibo do quitaç o, eziolarocendo que o fato do recebimento daqz 

la importância, no podia Implicar um sua doaiut&noia ou renun-

cia a um direito iquido, curto o inoontoatuvol, conformo já ha 

via deliberado cato Conselho. 

E, ainda mate, que, ao assinar o recibo do quita 

o, ele ao limtt ra a dar quitação apenas da import ncta rece-

bida, que considerava urna parcela rnnima do direitos a salários, 

o não como indenização por prejuizoe. 

Finalmente, considero qo, antes do receber a ro 

ferida Indenização,, dirigira-ao à Juctiqa Foderal, naquela Capl 

tal, protestando contra o Banco embargante, um liquidação, ou o 

sou auooaaor, o l3ank or London & South Amor oa Ltd., polo no ro 

conhecimento da validado de :.poaaivol doeiet6no1.a ou ronuncia do 

direitos, para o fim do justificar o tornar p000ivol a contesta 

ço pootorior cia validado da deolarag o assinada. 

Os autos do protesto formulado pb embargado on-

oontraui-co do fia. 55 utqua 50. 

Submetido o ansunto à oxtinta Segunda Craaru  do 

Concelho Nacional do Trabalho, houve por bem esta, por maioria, 

julgar prooedonto a rcclarna o o determinar a reintograq o  do 

reclamante nos serviços do Bank ot Tondon and South Axnorioa Ltd. 

(fio. 67). 

Densa decisão recorreu o Banco, por via do amhctr 

goa, nos termos do Rogularnonto aprovado pulo decr to 2t. 781., do  " 
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J4./7/9311., artigo Li., par grafoo L o 9 (fio. 70)., com ao raz oa 

de fia. 71 o 72, o juntando os documentos do fio. 73 e 01, em 

1/2/939. 

Ditas razões foram contestadas polo embargado, 

somente ore 11/i2/9L.2, ap s varies solicitações deste Superior 

Tribunal, em prolixo arrazoado que no estendo do fio. 105  a 

fia. 162, salientando que a reciama o prononto o6 foi propos 

te quando o roolaeanto se apercebeu das manobras fraudulentas 

do ranco, pelo erro a que o empregado foi induzido o,  muito 

maio, ainda, pela proan o 000n&eion, cia qual resultou a coa - 

go. 

Manifestou-se, por fim, a douta Procuradoria,rø 

pronentada pelo Dp. Dorval do Lacerda, o fio. 165, opinando 

pela improoed noia da roc1amag o, roconhocorido-se como valido 

o recibo do fio. 73 o, consequentemente, homologada a renúncia 

do empregado. 

J, o relatório. 

VO T O:  

Trata-no de embargos opostos a docioao da oztin-
te Segunda Câmara deste Conselho que, Por forqa do artigo 1 , 

alínea o, do decreto-lei 3 229, do 30/4/941, devem ser julga - 

doa por sota Egrégia (nu1re, o quem foi cometida essa oompot n 

oia que ora atribuida, na lei anterior, ao Conselho, na ploni-

tudo de sua oomponiq o. 

O acordo embargado foi publicado no Diário Of 1-

dai de 9/12,'938 (fia. 67), e o oferecimento dob embargos data 

cio 1/2/939.  I--St, assim, o presente recurso dentro do prato do 

60 dias, previsto pelo decreto 21 784-

Eu oonho o doo embargos por isso que ventilam ma 

teria cio direito, som mesmo levai» na d&viUa consicieruç o os do 

cwnentoc que acompanharam ao raz os doa embargou. 

O Oaao o por demais donhoold.o desta  gr gia Cama 

ra, que já tem sido chamada, reiteradas vozes, para apreciar o 
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ctooi.d5.r ca.mos aru10,1MCI. 

Chario a ospoolul stcmçío dontu G&ara para o pro-

testo 1' to polo Ort orbu ;tdo pox':into o ,Tuizo  dor'a1, çitÀ Uapl 

tal do 2ão Paulo. 

VerfU'ioa-so, naquolo pr000 no, quo o oritwr;ado u-

30U  i.() Wfl trU uu,  C()1  O  L11aI pr)ton(tri 11ud.r a h& ft,destn C-

iILL,  3U  (. ),  prtit n.  1 uçt r L hu C do  Consolho racIonal 

do '1  olha, por isuo  uo ca osi u is oram,  então,  apreciados 

Por w11.kOIC  ncui,  nt  tado, nao podo iludir anln 

guorn, o sorvo, aponiu, para d noi r a som nonhuna ru o  que 

assistia (tO proto tunto. 

foal rite, o ora ombu. Rado datou a sua :Mtl o I-

nicial do protosto, o 2/ /9 7, o, nosmio TiOSVIO dia, obtovri  do 

Juiz,  dc oho do a   No dia soguinto,ioto £, no 

dia 26, flriou o recibo do fl . quo ore  roterido tn slidar, sob 

pretextos vr oc alegados o nonhur deles provados nos autos. 

se vorifituo nos autos do protesto, que 

o 1an O o  4rrí.nte ac  rol Intimado no dia 50 do junho do 1957,e 

"6 dar, pois, ctho ando a sou conh cttonto o referido  protemto. 

Do consaguinto, tul protesto no ton nonhu.iu ulgnlficuQao  jurí-

dica, devendo orovalecer, psro todos os efeitos c direito,  a 

quit,.iç o dada antor! .r nto. 

O rocl o do quIt;q�in pusaudo polo cur:burvado,revoti 

te-se dos roquisiton,j  doternlnedo  por o ota Cnore, em Ui'vor-

505  u1:dos -  r c,rf .to e vlldo, nora civa do qutlquer vclo, 

mnsrccormdo, pois,  ojc  nolo.sdo. 

C rc .io Ji t'J?a do  raba1Lo,por maio-

ria do c'.nco votos  oncr. uti,  conhecendo dos  r1 arcos opootos, 
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03 reoubor parti ttfor ur a deoin o or argtida, homologada, om oon 

eaqu6noia, a renuncia do oL'bar odo. 

Rio do Janeiro, 29 do março do 1943 

a)  o.t.iL'  ppooidonte i.  mp. 

a) Manoel Caldeira l4ett.o  flolator 

R) Dorva]. Laoorda  ?roourador 

Assinado em  -/ i / /r(' ov 

Publloaclo rio "Dirrio do Juetiqa" 
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