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linbarjos: Devem ser re9ehldoa 
quando 03 mesmos ventilam matoria no 
va capaz de modificar a doclaao em 
bargada. 

VISTOS E RELATADOS estes autos em que aio 

partes: como recorrente, Carlos Antero de Andrade e, como ri 

corrido, Café toademico: 

Apreciando a reclamaç o apresentada  por 

Carlos Ântero de Andrade contra o Café Acadenilco, resolveu a 

Quinta Junta de Coneiliaç o e Julgamento do Distrito Federal, 

julga-la procedente e condenar o reclamado ao pagamento  de 

Indenização por falta de aviso prévio,, salários e horas  ex 

traordin rias (ria. 5.6) 

Opostos embargos  decia o pelo re clama-

do, foram 08 mesmos julgados relevantes e, aes.im, a Junta, - 

por unanimidade, reformou a deois o proferida para  absolver 

o reclamado da oondenaç o que lhe f6ra imposta (tia.  

É dessa decisão que vem de Interpor. ri-

ouraõ eztraordin kio para a extinta Cnara de Justiça do Txa 

balho, o reclamante Qarlos Anter'o de Andrade,  procurando 

justifica-lo nas alíneas a e b do art2 896 da Consolida o 

das Leia do Wrabalho (tia. 39-143), 

O recorrido ofereceu contra-z'az as  ao 

recurso ais  fia. Ii5-147. 

•  A 'Procurndoria da Justiça do Trabaihó, 

opina pelo provi'iento do recurso (fia. li9-50), 

É o relat6rlo, 



-2 

M. T. 1. C. - C. N. T.  DEPART AMENTO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL 

ISTO POSTO, 

CO SIDERÃUÍDO, pt'olim i i'rnente, que o recurso  o# ca 

bivel por estar devidamente fundamentado em lei; 

CONSIDERANDO, de inritia, que o documento de fia, 

2, em que se baseou a decis o recorrida, considerando-o corno prova 

de quitaç o, é nulo de pleno direito, na conformidade cio qüo precei 

tua o artQ 92 da Conaoi1daç o das Leia do Trabalho, porque'  o1 obti 

do com o objetivo de impedir ou fraudar a aplicação dos preóeitoa 

eontldos na mesma; 

CONSIDERANDO que, conforme revela o exame grafo• 

tcnico, ao embargado foi exigido que assinasse o livro io registro 

de empregados, em branco, chegando, à conclusão seguinte,) os sonho-, 

roa peritos: "a assinatura Carlos Antero de Andrade, lmp]lcada  no 

presente exame, lançada  na linha pontilhada de fia. 26 v'rao do. li-

vro,. objeto do presente exame, jã existia quando foi f ia ad! 4a. 

raqio, por leso que alguns  traços da escrita dessa. eas  vefsr da decla.» 

raç o, nu erpuzeram em varios lugares  aquela citada aaS natuWa Ii - 

(ria. 26); 

CONSIDERANDO ,  assim, que ao doc:nentO  poa 

nível dar-se o valor probante que lhe emprestou a dec s8o,x corrld 

CONSIDERANDO, finalmente, o mala que  autos 

ACORDAM os Membros do Conselho Nacional do Wra-

balho o por unanimidade de votos, em tomar c cobe cimento do 

e dar-lhe provtmento, de ac6rdo com o parecer da Procurado ft da 

Justiça  do Trabalho, para reformar a decia o da Junta de'Co cilia 

ço o Julgamento, proferida em grão de embargos, vestabel c o  a 

sua primeira sentença. 

Custas ex-causa. 

Rio de Janeiro, 16 de maio de 1 
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