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ACT/BLi3 
( direito à uposentac1ori  ad proa 
creve a,,-,í5a u: ano do desligamento, 

VI O3 E RLkTAXJ os autos do processo em que J o 

Pinto Ribeiro op e e avou  'iei43to da Primeira C&mara, 

de 28 de xr o de 138 ()i4r o (iciU. de 1B-7'938), em virtu-

de da qual foi i ado  v1:en  ao recurso interposto pelo 

edUrgante dia decis o da Caixa de Apueei'Itadoria e ?e  es doe 

Ferrovíúríos ca Vit. ri  a !:i nas quó lLiu n u apoa vtadoria 

or invL1idaz: 

CON L iAtWO que tendo bai aic o proceb&o e dili* 

neia  ra que ee 

l) ai tinia havido iUeniza o em virtude do aci-
dente sofrido; 

2) em caso arirrativv, si havia sido aplicado o 
t't.26 do decreto nQ 24.637,de 193•1; 

a caixa intor ou 

1') que houve Indenizagto por mttuo acordo; 

2) que nTo houve revers o para a Caixa; 

CQ1 D A )O que em face da referida diligência ve-

rifica-se que no houve a in da ta o por acidente, de vez que 

a quantia de l:2OO OOO paga pela empresa o foi por acordo na 

Junta da Concilia?ic e Ju1gament , quando a a o de acidentes 

se processa em juizo; 

CO  )MJ que a 14 Caiara, negando provimento ao 

recurso interposto pelo ora embarg ante fundou a sua d5Ci8&o no 

fato de j& não ser o recorrente empregado da empresa, por oca-

si o do pedido de  po3ontadoria; 

COfl1 /1 , no entanto, que o pedido de a posenta-

don a foi formulado dentro do prazo de um ano pravi to no art. 

36 do decreto 20,4 %, do 1931, Contado da data do acordo na 
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na Junta de Ccnoi11a Ao; 

CON Dt NDO, outrosaim, que o ivo exame de saúde a 

que 1 foi aubmetido o embergante no deixa dãvIdá6 quanto ao Â3QU 

eetado de invalide ; 

RCJQt)IE o Conselho Nacional do Trabalho, em ses do 

plena, receber oe einbarou para deteríniriar que seja processada a 

aposentadoria requerida. 

Rio de Janeiro, 27 de fevereIro de 1943. 
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