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Proc. nça 2332/1929. 

Vistos e relatados os autos do  rcesso ori que Agen r da 

Silva  erra  r ]iut  coitra  deiiss o da RTJ ie Loop"ld1na Ba iliay 

C nny Ltd", pedindo providencias nn sentido de ser  et rnir da a 

s a  in 4o rio qua ro d.o -.- ousoal da ?.Ies = estrada: 

Consido ndo que, ouvida sobre o objecto da presente queixa, 

a &upreza  ada inforia, a ris. 1'?, que a demiss o do rcc1aman'. 

te se déra independentemente de inquerito adrninistrtivo, visto que 

o riosmo contava apenas nove annoE3, sete rnezes e vinte seis dias de 

serviço erfectivo, conforne fz prova o attest do de fisã lOp apre-

sentado pela px'opria estrada; 

Uozisidertuilo que, ciii face do exposto tendo sido convidado 

o reclnmante a provar o tempo de serviço a1logd.o na inicial de fls. 

2  (dez amos)  nen.iuin d oeurento coti:r bativo foi par elie oít.tore-

cido, limitaxx1o e, ape nas, cc o zo WS da setiç o do fls. 21, a fa' 

20r referencia ao crtific do JÁ fornecido pela etx' da o dando, co-

o ponto de Tortída l pa ra a contagem do tem o, um.. enrt  de fiança 

xesentada d referida Com nhin, 'ioew'vnto cuja copia autlienticnda 

se onvontra a Lis. 30 dos autos, o pelo qual se ve 1fica a existcn' 

eia do perfeita concorciancia eni i'ol ç o  ta da athiiuis o do aliu' 

dido ferroviario, áA. ronoionada no attestado de Lis. 13; 

Considerando, ain da, que no  roca-de a a1letaç o do rod a-

flfltO de que trabalhou nt  fJaro de 192), pois o facto de, ter elie 

recebido seus V riCiZfl fltO5 eii  on o, na d' t r  rida, no quer 
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a 

dizer que alTuirç fosse eripregado da esti da, mas arenas conseq uen 

cia do systema adoptado p1a rriesTr , afim de effctu r a verifica-

ção das contas de todos os ftinccio  rios afi n ados, os quaes, cjirn-

do deix'xn ou são demittidos do serviço, só recebem os res ectivos 

vencimentos depois de apurados as suas contas, condição es ipulada 

nos textos das cartas de fiança; 

Considerando, fina1rente, que, pela prova constante dos 

autos, se verifica no contava o recl nte dez ann w de serviço 

effectivo, quando foi dispensado do crgo que exercia na Empresa 

reclamada; 

Besolv .m os membros do Conselho, Nacional do Trabalho julu 

gar iraprocede  in nte a presente recl o. 

Itto de Janeiro, 23 de Junho de 1932. 

Mario, do A, Pnio 

Gtwtiro F. Leite 

Fui presente -  J,Leonel )o Be ende A1VIIII 
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