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cbc'  .; ta o passado por 
tr b i'.ad r analfabeto. 
•-;uan ) nao deva  prevalecer. 

R1 LAT I S iste  autos eri cu  o 

con fundarento no art. E96, 1trac a e o, da Consolidação  das 

Leis do Trabalho, 1nt rp&3 recurso extraordin rio da deots o do 

Conselho fIleglonal. do Trabalho da la.  egi o, proferida no preces 

ao da reclama o on que coit. ndem a  ix' a Tra a Couto  .; Ltda. 

à o r jorronto,  r s ect amerite rec1a ada e reclamante: 

os autos do recurso  nrio !nt3rpo to  -'r Tra-

;a souto  -ia, do ooc1s rlo ca Çza. Junta do .onc1i!.a; o e Julga 

monto co i'i&trito  ode:a1, que ju1 -ara pr'oced nte, em Jarte, re-

e Jo o --c11.x contra  depoE  e orrcrte, resolveu o Con 

sel1c  ogional .o Trabalho dc lu.  e'l o,  or ur an!tn1dade, 

1con ecer  o r cux'so  ara, dndo -irovLrerto ao re-
curso interposto, rofor ar, or.  ;arte,  c1c sao 
z'ecorrlda no  ont do de absolver os Recorrenta2 
:.  condcra ao concernente a in en1za so e ao  vi-
no pr vio, eonflr anco-a, Dor , quanto aos sais-
rou ret doz na imoortancia d  çuar--snta e um cru-
ze.roo  (Cr.4l,OO) e  s custas  pro;iDr o". 

di n o conforrii o com  docls5r o do  -olendo Con 

selho Regional. o :r0  inte rticurso ex:'c rd nt1r o do Umprerrado, 

com invocação  o  o tD rio art o  96 da Consoltda o das  ets 

do 11ra alho, tanto no reep ltsnte à d v rg ncia de  nterpreta o 

do texto legal, como -rio de vtola o expressa de direito, sendo 

assim, de admitir o recurso, 

'uanto ao m rtto,  de cons derar n o haver o Co1n 

do Conselho a quo apreciado detidamente a questão de fat , do on 

de se ressentir o doc sSrio recorrido de fu damento  jur{df co. 
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certo que os recibos de quitaçao plena acompanhados da declara-

por parte cio ez ora ado, mesmo assinados a rogo, quando ;ate 

n o à estavel, de que se retira espontaneenente do emprego, exo 

nera o emprera or da qua!Ljuer Obpi 5 O para coz o que se despe 

de. ,.-as n o se pode cons derar o  oc =erto que serviu de base ao 

decisório do •.o1endo -onselho a suo,  soisdc-ente, sim em cotejo 

c  o perante  a  eretíssima junta, declarado pelo Recorrido,  -  

Isto C,  que retivera salários do empregado para resarcirento do 

aviso prévio deixado de dar pelo ora Recorrente, ao deIxar o em 

:'ve se  :'corridc,  'e c e'ure -ado ho"ve ce real - 

rente  e x:do o servi' o s.srr avisc  n•o  deria o emprec-a 

cor  reae-tar o docu- nto de quita o constante dos autos, pois 

nao teria -  erro raz o  e sL r.  fla-'rante a contraí-!e , 

entre o rof r uo:iocuirent-o (fls.7) e a -.ec1ara; o de fie. 5. S o 

nconc1I va1s, doscie que nr duz1dos para o --esmo fIm, pois a 

uaciara o do e ,re a:or alftbet sado anula a do enpre ado anal 

fabeto ass inada a rogo. 

Is!o posto 

a  nara de Jat a do Trabal!io, por una t 

ioatie,  to:ar conhecimento do recurso, e,  oor naloria, dar-lhe 

Provimento, para restabelecer e dec1s o da Junta de concilia- o 

e Jul a;ento. Custas na forma da lei. 

Pio de Janeiro, 7 de 1nho de 19L.5. 
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