


'. ~J/ 

--~~~l~,~~-'<Y"~~~·~~~~· ~ 
ONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

... 
Em 2 !(- de r2ti( do 19. i J 



_.,...,.. . 
.... 



• 





/ 
I 

/LA 
2 

o 

2 .. 1002 

yf0 s-
é. N. T. 
M. T. I. C. 

3 

Sr. Direetor da Estrada de Farro Central do Bra~il 

~Qea Christiano ottoni -

av~ndo ~!\:rlinflo cerqueir, cl1.mac1c ste Oonselho 

,ont ttmin1stmção das strdâa gt.te · ttiu do cargo 
... 

.. ~stacao tima, 2a. Divisao, não obstante eon 

tar ma i s d.e l O annos de ~orviço, de ordem do t~r. si dente, 

solicito-vos informeis a esta ' -~ 3acretaria qual o motivo 

r e:re-c.Léia disnonsa, f'a.zen<lo, outrosi ..... , na ei.'l original ou 

.~nto authentic do i.l'l.üuerito • nistrativo que 

.-. nveria. t er :procedido aquelle acrto. 

Attena1onas saudações 

o t;o8..ros, Di1~otor da s.ecrctar" · 



~~ 0 

~'f f L ~SJL. @~Ji _da ~ra~$, ~~~ 
c ;dcduaz/ ~ eZ/d~, 

00 SELH AL • AB L 
e/fi_ f- f:j!f J 



~~açao~ 
_ y;~_,://d~J!"'~ÚCL-, fa.~a.do 

/e~r~ ~~,~ od&c~~J~1' cA # ~ 
ck A ~ ...tf~â; ~~~ ~o 4'~7z~ ·dÓ 

~ J-i!4. .'nz.cvtc-a..c/o un'/l1:1o ~ .l'ha~.:v ~~ Si;Lto 
~h7z-.Átt/c/o ~4-J/QaJa_ _y~/.12 a /77~.r.uza.. a..a.,z-~a.r 
Ú~"n.Ap<>:é: Jo~é~..é .. -/"'~é,ó o/~ f: 

r-0c4. auzda- C? -ú'c'?fl~n.a,.,-.,_/i // ,;{'a. ua?. 

- Jo docunJ t'n/4-~ '/f :f; - ~A- a.. u4~d"a.- lt'cAJin .. 4-da_ 

C o-;;r{J/fr'e/a._ a rl ?/~ct'J·/~ CL u::;·da. ; c/_a_ f' eu. / i';?.. 0 

~ -.l~t'Z/>ft:? , vt!'oe..~o7l,.,e.,/Ç ..12..r.r~,PN-L o?· fl.J. ~o/,'c...../a.do 

A a_ ~f.t ~t~ .R.~ c- et.o6u.;,, ·.r/J;._fA ;; c/'A- r lcVJi::L .rc../" ~q_j. 
/74>7N.ec,c/~. 



Requei ro sej informações a empreza so-

.. bre a demissão , sol1c1 tando~se que rem ta, o 1~q e rito adm1n1s-.. ' 

trat1vo e a mdicação do tempo de serviçQ do reclamante . 
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ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Sr. Diretor da Secretaria ·do Conselho Nacional do Trabalho. 

Con referencia ao oficio n. 2-1.002, de 29 de maio 

ultimo, em o qual solicitastes esclarecimentos a respeito de rlin-

do Cerqueira, que reclamou a essa Conselho contra o ato que o de-

mitiu do serviço desta Estrada, cabe-me informar-vos que o recla

mante era guarda de 2a.classe da 2a.divisão e foi dispensado, a bem 

do serviço, em 6 de novembro de 1929, como autor confesso do furto 

de 58 sacos de café oaorrido no a.rma.zem P-5 da estação Maritima • 

... J:unto vos remeto o processo 5.171/165/29 no qual 

estão apensos a fé de oficio do interessado e os termos de declara-

"" çao lavrados em torno do fato. 

Solicito, outrossim, providencieis a dovoluaç-o do 

processo e seus anexos, logo que se tornem desnecessarios a esse 

Conselho. 

(Proc. 2088.189.33). 

Saúde e~ruidade 
J ~. t;T" 

~~ Diretor 
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~Úa~ ~ cP&uo ~IW/r/b ~t76 
d}f,(; dJ ~lt'IÍr- {;r/c NOVEMBRO dJ 

ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

I ) ;;llf~IYI.) // ........... · · · 

Sr. Diretor d Secrc tari do Conselho N oi o 1 do Tr balho . 

Em respost o icio no 2-1 . 923, de O de Se-

tembro ult1 o , em que solicitastes , 1'Aiter ndo pedido anterior , 

remessa da cÓ) a autentica do in uer to administrativo a que re spon

deu o ex-ferrovi rio .... rlindo erquejra., c be-me , de ordem d D1:ret o

r1a, translnitir-vos có 1 do oficio 1° 1 . 223 d:irigido , sob,r o s 

sunto, u esse conselho, em 19 de detemb ro acima mencionado . 

( p . 3705/190/33) 

c.> Secretario 

MS . - IV/B. 



/ 
/ 

EST1 .ü.D D~ FE :mo CENT L DO B SIL 

C O P I 

Oficio n° 1.223. Rio de J nei 9 de .;;,)etembro de l933o Sr. Diretor 

da Secretaria do vonselho N cion do Trabalho. - Com referencia ao ofi~ 

cio n° 2-1.002, de 29 de Maio ultimo, em o cpa.l solicit stes escl rocimen., 

tos a respeito de _ rlindo Cerqueiru, qoo real IIDU a. esse conselho contra o 

áto que o demitiu do serviço desta Estr da, ca.be-roo inform r-vos que ore

clamante era euarda. de 2 • classe da 2a. Divisão e ~oi d spensado, bem 

do ~:oervi o, em 6 de Novembro de 19'39, como autor confesso do furto de 58 

sacos de café ocorrido no 'lrm:::tzc"ll -5 d::t estaç"'o M ritirnu., JUnto vos re

meto o processo 51?1/165/29 no qual estão apensos a fé de oficio do in-

tcressado c os termos de declar. C(Õo lavrados m torno do fáto. olic ito, 

outrossim, providencieis a devolução do processo e seus amxos, logo ue 

se tt)rnem desneoessarios a esse conselho. (P. 2088/189/33). Saúde e Fra

ternidade. ( ) ~. Fl6res, pelo Diretor. 

Confére. Está oo nfor nn. 

Jt~~ 8·k 
Escrevente 

V I T O 

Se c r e t :1r i o 
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Ilmo Se Diretoe da Secretaria do 

Coselho Nacional do Trabalho. 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
-J. j 

Arlindo Cerqueira. ex-funcionario da E.F.Centr 

do Brasil,tendo oiencia de que o seu processo no 4493/33,acha-se 

na 20 seqção a.fim de ter visto do requerente, o que o mesmo não po 

de . no praso em virtude de estar afastado desta Capital,vem 

mui reepeitosamen~e solicitar de V.Sa, mais um praso de 10 dias 

afim de oferecer a sua defesa. 

Nestes termos, 



ADMINISTRAÇÃO 

OONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
'ti - .I / Q/J . __ _ 

Em t de,_:;..:-r..:.:.::::.~~:.:._-de lS_ 

Sr. Diretor da Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho. 

Em resposta o oficio r.. 0 2-1.923, de 30 de Se-

tembro ulttno, em que solicitastes , reiterando pedido anterior, a 

remessa da cóp a autentica do inquer to administrativo a ~ue respon-

deu o ex-ferrovio.rio • r lindo Cerque :lr a, cabe-me , de ordem da. Direto

r ia, trans'"litir-vos có')ia do oficio n° 1 . 223 d:lrigido, sob,re o as-

sunto, a esse Conselho, em 19 de Setembro acima mencionado . 

(P. 3705/190/33} 

&n.."lillE E F _ TERNID DE 

~Secretario 

MS.-W/B • 

• 
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ESTRaDA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 

C O P I A 

Oficio no 1. 223. Rio de .Tanei ro, - 9 de Setembro de 193 3, Sr. Diret ar 

da Secretaria do conselho Nacional do Trabalho. - com referencia ao ofi-

cio n° 2-1.002, de 29 de Maio ultimo, em o cpal solicitastes esclarecimen 

tos a respeito de Arlindo cerqueira, qoo reclailDu a esse Conselho contra o 

áto que o demitiu do serviço desta Estrada, cabe-me informar-vos que ore

clamante era guarda de 2a. classe da 2a. Divisão e f"oi dispensado, a bem 

do servi qo, em 6 de Novembro de 1929, como autor confesso do furto de 58 

sacos de café ocorrido no ':l.rm:lzem P-5 da est:1qào Marítima • .runto vos re

meto o processo 5171/165/29 no qual estão apensos a fé de oficio do in

teressado e os termos de declaração lavrados em. torno do fáto. Solicito, 

outrossim, pro vi denc ie is a devolução do processo e seus am xos, logo g_ue 

se _:l;'l)rnem desnecessarios a esse conselho. (P. 2088/189/33). Saúde e Fra

ternidade. (a) .a. FlÔre s, pelo Diretor. 

Confére. Está oo nfor rre .. 

Jvl~~ g.k 
Escrevente - --

V I S TO 

~~-L -
Secretario 
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Ilmo Se Diretoe da Secretaria do 

Coselho Nacional do Trabalho. 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 
e/'P j - I . . rt:-3 

Em ~ th ,w f< ÍJp .. u l'd& de li..J.L 

Arlindo Cerqueira, ex-funcionario da E.F.Cent r 

do Brasil,tendo oiencia de que o seu processo no 4493/33,acha-se 

na 20 seqção afim de ter visto do requerente,o que o mesmo não 

de no praso em virtude de estar afastado desta Capital,vem 

mui respeitosamente solicitar de V.Sa, mais um praso de 10 dias 

afim de oferecer a sua defesa. 

Nestes termos, 
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!- · 
Illa•. sar. Presideate do Ceaselhe Naeienal de Trabalhe 

~----------------~~--~---- --------------

1--- --

e iemais aembros. 

---------------------------- -- -

Arliate Cerqueira ox ferreViarie da Es~a te 
-------------------- - - -

Ferre Ceatral de Brasil teade sido dispeasate em 1933, eemferae 

Ja preveu a este egregio eoaselhe o teade ••••••ia de quo o reque 

rente tem que fazer melhor preva do eua defesa, V•• • requerente 
----------

Justifioar a sua iapesaibilitade, e,m . Vertuàe de J'a ter requeriie --------------------------
a Estrada de Ferre Ceatral te Brasil uma 

------------------~--------------

... 
eertiàao sobre •• meti-

------- ~ - -----

Tes de sua defepeaesa •• 1933. E a Estrada nãe cieu soluÇao 
----

ao :raou ed ide a •ai& de • ite mezes. 
-----------!!~ 

Nestes Tenn.es. 

P.Deferimento. 
\ 

:fg_ e Jaaeire de 1934. 

---------/'-----·-~ /~ ~~~----
~-~-----~ 

"' JJirectf5r dia 1.· Seoçâo 
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VIS'IO-Ao Snr. 0r. Procurador Geral, 
às ordem do Exmo. S r. 9resiàente. 

E1: /Jde ... . .... de 19B.:é 
bo--· 



~ I 2 9. JAN. 1934 

/ o J c; «//á7c'•t:< «y/Ara/,'"/"a'/O,.,_kck ác 
d~t!UJL-tN<W C/tktl-tf,. tf 

~{A J / d( Ct<AI'<,tV d f 7d~ 
t/ ffoj177{) tf'f ~f't( rl'~ ~-U',.. 

4't'u/r•1 da fo~t'a~ 
/ 



lllmo. Snr. Dr. Pr eidente 
Naaianal do Trabalho. 

• ·d m.aia 

ELHO NACIONAL DO TRABALHO 
efl_.A 58-1 

broa d. 

Arlindo Cerqueira ex Ferreviari da Eetrada de Ferro Central 

d ~rae 11., d ie.P ~iodo serviço da mesma e 1981,,tendo eid 

readmitt i<lo em 1g;:.3 e nesse mesmo anno dispeneadp, ·conforme 

pr vae apresentadas nesse Conselho, com document e que juntou 

a s u pr cesso m andam nt , como 11 ja. uma. llert idão fo•n o id 

a pelo :Bane dos ll'unci nario! Publico e o 4eu Pa~See de Servi 

9 forn oido pela Estrada de Ferra Central o :Brasil l g 

apÓe a eua readmi são em 1933, tendo eido eoienti.fioado de 

que a Eetrada nã menoi no no Reu tempo de serviço os m ze~ 

ern que esteve trabalhand na estação de De doro e nãocom-

putou como de d.ir it o "il"!terr ... gno do <:Jsu .,-r..., tomel"to, aue 

por lei 1o,roria ')C r ~amputado, no 1 "3 o.ue ~mnregcdoC~ outro~, 

que foram ree..r~mitido~ goCj&m do~ direito~=! quo go<\lf:lram snte, 

ricrmen c, Yem :pedir p1:1r e'lte meio, a V.Ex., qte 13e digne 

oficiar a ·' tr:; a, , no sentido a me<:Jma enforl!'a~ como "'!e ju'3-

tifica a obtenção de mn pa"J~e de se:r.,.,iço anual or uma pea-

-.:;os que ':!e cn contra a lhe ia ao"' ~erviçoa da me ma. 

f) reqne -m te -::onforma p:ro".ra S9'le Con'3elho em ~e1l pro c e a o 

o 449~/3Z, po'3sue ma i 13 de 16 a.no9 de IJe:::-'!iço e e o~ '30fi s

'1!!""' n1·y•·· e~entt11ca nela. ~ tred.e. "!Ó Yisam prejtdicar o re-

querente, qus- inju11tamente foi oqto narUJaa ~ob. alegação 

de qe:r um ~~o confeq1o, por força ~e ter ~ c 1i~e~ aquilo 

qt~ não fez, para não ~er espanc a~o covardemente ne1o en-

tão nelegarlo do 149 T?i9t:':"it(l Policial Dr. Paulo e Silva , 

maucornun1:ldo com funcionCTio"'! da $eoção de reclamação ~a 

'Ti!.F.C.B. MaPJ :<le,ndo o reqne:rent .... readmitido ficou sem efeito 

tod.a'3 e. , lcgaçÕePJ infe."Yl09aPJ ~onstante no f!eu proce"lf!O ante

rior ~. 1933; :portanto não é lega 1 que epÔ!=! 7 mese13 de :!"e&- l9l' 



d.mi'3"lão foeRe novemente di~pen~õdo Rem 11au~=~a jul'ltifecada. 

·-r-e po~ t oi r . "''t3. cxpo c:Jição. eCJpera que o"=~ ~r"'. ConAelhe i-

... o3 n"'a~ridon~L.rn r,o"tl a.ltiv9z dentro de ,1u~tiça. enti."Jlando 

a ~.F.C.E. ~l~e dar o log~r que de direito lhe pertence. 



Á o ' .'ri t ~ ' ) t 

'L ~O-A(1 nr. f]) • Proou 
de ordem .o Ex I o. Snr. fR;y, .n.VC'VI.I.rr. 

c---" 
"'----7':; 

~ . ~ ~~ -Vv«- ~);t/ CJ3~ 



O recorrente tanto pelo oficio de fls. 41, como 
pelo de fls. 43, informa que foi 
E. F. Central do Brasil em 1933 

novamente. 

Requeiro se oficie 

do Brasil para que ela preste info 

.. tido no serviço da 
mesmo ano dispensado 

ria da E. F. Central 
N 

oes sobre este caso 
e que se oficie ao recorrrnte para que faça prova dessa mesma 
alega;(ão. 

E B/ 
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AG/EA 
2 Abril 4 

rro cent 1 do B s11 

N e 

v n o lindo cerquei , nos autos do proc sso 

que recla contra su 1spen ss st da l e do ter 

ldo re ~ 1tido no serviço e 1933 e no mo ano dlspen do no-

v ent, e ore o snr. Pr s1 nte e nos tenos o 

pel Procur or1 1, sol1c1to vossas providencia 

sere prest dos a est ecret ria o n cessar1os escl rec entos 

sobre o t to r 1d • pelo reclamante . 

t nclo -ço s. 

Diretor Secretar! 
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:J. 4493/3 

G/EA 

snr. l1n o c rque1 

3 Abril 

p os v1dos !1ns, 1 vo 

de or e o r. Pr 1 

or1 er 1 nos uto o proc sso 
... em1s o F. t da <1 

e t o cret ria prov ocurncnt 

1t1do no~ s rvtços quel 

me;;)rno no 1,)p nca.do. 

,.. 
tenc1os s ~ u çoe • 

4 

entro 

vos o conh c1 ento, 

Procur -

o s 

eve1 oter eer 
N 

le ço s sobr ter 

no no d 1933 e no 
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16.0 OFICIO 

Dr. Raul de Noronha Sá 
TABELIÃO 

M. ARINDO COSTA 
SUBSTITUTO 

83, RUA DO ROSARIO, 83 
TELEFONE 3 ·2534 

CASA FORTE 
RIO DE JANEIRO 

~/ o 

r> l i r.l 
, 
.) ' 

st'lvt~ .............. ü!l... ~d. ....................... . 
PRIMEIRO TRASLADO 

Procuração bastante que faz 

SAIBAM os que este publico instrumento de procuraçllo bastante virem que, no ano do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e trinta e 1 "' L l' 1 • • , ••• e.aps • ~ 1 ••••• sras do mez 

de • , nesta cidade do Rio de Janeiro, Capital da Republica dos Estados Unidos do Brasil, 

perante mim, Tabelião, comparece como Outorgante c c· 1 ... J 1 ' ( , C t UE... .L " -

il ,. arj I ) , ~ 

reconhecido como o proprio pelas duas testemunhas abaixo assinadas, e estas por mim tabelião de que 

dou fé, e perante elas, disse me que por este publico instrumento, nomeava e constituía seu , 
bastante procurador 



concede todos os poderes em Direito, permitidos, para que em nome dele Outorgante , como se presente fosse 
possa em juizo ou fóra dele, requerer, alegar, defender todo o seu direito e justiça, em quaesquer causas ou de~ 
mandas clveis ou crimes, movidas ou por mover, em que ele , Outorgante for Autor ou Réo , em um ou 
outro fôro , fazendo citar, oferecer ações, libelos, exceções, embargos, suspeições e outros quaesquer artigoa; con· 
tr adltar, produzir e Inquerir, reinquerir e contestar testemunhas ; dar de suspeito a quem l'ho fôr ; compromlasar·se 
ou jurar decisoria e supletoriamente por ele , Outorgante ; fazer prestar taes compromissos e dar taes juramen· 
tos a quem convier ; assistir aos termos de inventados e partilhas, com as citações · para eles; assinar autos, 
re querimentos, protestos, contra-protestos e termos, ainda os de confissão, negação, louvação e desistencia; apelar, 
agravar ou embargar qualquer sentença ou despacho, e seguir esses recursos , até maior alçada; fazer extrair senten
ças, requerer a execuçllo d'elas e sequestras; assistir quaesquer atos judiciarios, para os quaes lhe concede poderes 
ilimitados; pedir precatarias ; tomar posse ; vir com embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar documentos e 
tornai-os a receber; variar de ações e intentar outras de novo, podendo substabelecer esta em um ou maia procuradores, e 
os substabelecidos em outros, ficando os mesmos poderes em vigor e revogai-os querendo; seguindo suas cartas 
de ordem e avisos particulares, que, sendo preciso, aerlo considerados como parte desta. E tudo quanto assim 
fizer o seu procurador ou substabelecidos, promete haver por valioso e firme, reservando para a sua pessOa 
to da a nova citação. Assim o disse do que dou fé, e me pedi este instrumento que lhe li e as testemunhas, e 
achando-o conforme, aceit e assina com as testemunhas abaixo. .r.:. J , lfr I 1 • ' r • r \ t 1 

U ( 1' >, ;r. ( JH 

, ' subur. v 
' 

lid J leil,a . OcLavio ..., e1 ,1 . ( 1·, ;:.._,. rr, t 
l o \ r 1 - I l"r 1 • , ( , ~~ 

~,b?-~?'~?-~~P:- ~__,~~ 
~,~~ .12-o ~.,;z, /~Í ~,. e:- .~ ~ .P "'"?--., 

J. 

'tl(t i Qfl C!p fVUO[I!'JO Ol p 
.. dwt t ll GltlUI B!eW 8}UIIA9J3S3 

0·c:\' 
Esle lraslado não paga selo, ex-vi do arl. 30 (os. 11 e 12) do Hegulamenlo que baixou com Oec. o. 17.538 de 10 de Novembro de 1926 









I 

O NAOIONAL DO -TRABALHO 

--- -- -----

--------~--~ -

~-------- -- -----------

-----



,. 
v_.,o . .._ ..J~ , 

~ "b- ~ 

~....-. ~ t c-_~ 

o, IDERAOAO DO S . DI EC R 
;fJ 1B ~fJ (·~- d t/.C "' -c;;/0/.i /:) 

........ JZ?v~~o rf'cA4~d ~~ 
i or da 1•. 8 



' 

• 



l-741 

1-416, 

P. 4493/33 

AG/EA 
o. i o 4 

~nr. Diretor da str da de ~~rro Centr 1 do r sll 

10 

lo presente. r 1 tero OS ter,n s o o 1C10 no 

2 e aorll ult1 o, e o u·l vos 

solicitou lnfor~s r sp .lto "" le çoes o! r ect · s por 

o cerque1ra ~ore t 1 r. o r adm1t1 1o no serviço dessa 

str do. no ano de 1933 e 110 mesmo no ts )ens do novamente • 

.... 
t neto as u açoes. 

' D1re or (~ ec . tar1a 



-----~~----------_Í/,_J~_r_} !3' JJ .. Jf 





, 
00 de ferro Central do 8 t_stro ros;t 

SECRETARIA 





Arlindo cerque1ra, ex-empregado da E. F. central do 

Brasil, reclamou a 22 de br11 de 1933 (fls . 21) contra o áto 

da diretoria da mesma estrada que o demitiu ap6s lO anos de 
serviço, sem ter praticado ~alta grave . 

Depois de uma serie de diligencias, a diretoria da 
central, á 19 de Setembro de 1933 (fls. 11) resolveu informar 

o caso em apreço, e pelo indicado oficio cientificou que o re-

corrente hav:ta sido dem1 tido a bem do serviço em 6 d~ Nov~mb:ro 

de 1929, como autor confesso de um furto de 58 sacas de éafé, 

ocorrido no armazem P- 5 da estação Mar1t1ma e oferece o 1nque
rito administrativo que consta a fls . 12 e seguintes e no qual 

se depara o tenuo de declarações do recorrente a fls . 16 , as
sumindo a responsabilidade do furto . 

Deixo de discutir o merecimento do inquerito, cuja 

prova emb6ra seja a melhor e mais conveniente, porque ha a 

considerar a preliminar seguinte : a garantia de efetividade 

do cargo s6 se entende com os empregados que tenham mais de 

10 anos de serviço - art . 43 da lei 5.109, de 20 de Dezembro 
de ' l926, e art . 53 do Dec . 20 .465, de 1° de Outubro de 1931, 

que são os seguintes; respectivamente: 
I 

"Depois de 10 anos de serviço efetivo o fer

roviario, a que se refere a presente lei, 

s6 pOderá ser demitido no caso de falta gra

ve apurada em inquer1to feito pela adm1nis-
"' traçao da respectiva estrada, sendo ouvido 

o acusado, com recurso para o Conselho Na

cional do Trabalho, re~pe1tados os direitos 
adqUiridos . " 

"Ap6s 10 anos de serviço prestado á mesma 

em];lreza, os empregados a que se refere a pre
sente lei só poderão ser demitdos em caso 

I 



de falta grave , apurada em 1nquerito, fel 

to pela a.dm1nistração da empreza, ouvido 
. 

acqsad~ com a ass1stencia do representan-

te do sindicato da élasse, cabendo recurs 

para o Conselho Nacional do 'l'rabalho." 

Ora, o recorrente foi demitido em 6 de Novembro de 

1929, época em que estava vigente a lei 5.109 . 

Sendo ele adm1 tido no serviço em 1 o de Janeiro de 

1923 (fls . 20) e sendo dispensado em 6 de Novembro de 1929, 

tinha apenas 6 anos , .10 mezes de serviço, logo sem tempo par 
pleitear a sua reintegração . 

Acontece, porém, que o Egregio Conselho tem com~ j 

risprudencia firmada que assiste direito ao empregado ferro-

viario de contar para efeito de garantia no cargo o tempo de 
serviço .anteriormente prestado a mesma estrada, desde que a d
missão ou a dispensa anterior tenha sido dada pela estrada, 

porque então voltando ao serViço conta o tempo antigo . 

Desde a petição de fls . 27, o recorrente procurou 

confundir a situação de fáto do seu caso e insistiu pela re
integração, alegando que a Central do Brasil não lhe queria 
dar documento que provasse mais serviço do que o certific~o 

Veio tudo a ser esclarecido com a certidão de fls . 
55, po~ meio da qual se verifica que o recorrente, por um en 

gano de administração foi readmitido na empreza, como empreg
do novo, readmissão que data de 14 de Setembro de 1932 e dia 

pensado a 28 de Abril de 193 , porque a diretoria descobriu 

que ele era o mesmo e antigo autor do furto de 58 sacas de 
café . Ora, contando mais esses 7 mezes e 14 dias da cert1dã 
de fls . 55, ao tempo provado pela fé de oficio a fls . 20, te 

mos o total de 7 anos , 5 mezes e 14 dias . Assim quer pela 1 1 

5.109, quer pelo Dec . 20 .465, o recorrente não tem direito a 
reintegração porque não tem mais de 10 anos de serviço prest -

do a .1!; . F. central do Hrasil . 



Opino para que se ne e prov1ment o ao recur 
so e se devolva a diretoria da Central do Brasil o original 

do inquer1to administrativo a f • 11~ 

/) mo 1 ~ tembro ~ri9.34 . 
~~v/~~ 

Procur Gera 

EB/ ( Retardado por acumulo de serv1ço}1 

(<h -r"". 6/i)f 

.... 



Mlnlsterlo do Trabalho, 
lndustrla e Commeroio 

........ Secção 

Jili!/MJM 

C. N. T. -25 

CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO~Ó3 

ACCORDAO 
Proc. 4.49'6/'63 

19 ......... ~.~ .. 
VI~'l'US E RELATADOS os au~os deste proc.;esso; em que Ar

lindo Cerqueira re?lruna contra a sua demissao da Estraaa ae Ferro 

Central dO Brasil: 

conslaeranuo que a garan~1a da e~1ect~v~aaue no cargo 

s6 se entende com os ernpregauos que tenham dez ou ma1.s a.unos de 

e~.~.ecl.~vo serv.J.ço(art . 43 da ·1e.1. o . lo~; ue t:.u/12/l'-.h::J::J; art • .J..) 1 

Dti~ . 20. 40-J, u~ l/10/l9Dl); 

do am 1923 e a~spensauo E:àw No 116rllbro ue 1929, t.:o .... u u.u. LJ ul con.re so 

de Ulll fUrto e o8 sa.cca.s de ca é; contanao, pois; 6 annos e 10 

mezes de casa, nào aS:-;iste direi to ao reclamante á re1ntegra.çao 

pretendida; 

considerando que; rearunlttiuo em Setembro de 1932; 

por um equivoco da dministraçao da Estraaa; e exoneraao em Abril 

de 19'6'6; visto ter sido apurado se tratar do mesmo empregado en

volvido no allUdldo roubo de café; ainda ass1m é 1mpooceden e a 

reclamação do queiXOso; dêsue que nao con~a elle o total e 10 

annos de e! ectl vo serviço; 

Resolvem os membros da la . cama.ra ao cunselho Nacional 

do Trabalho julgar 1rnproceden,;e o p OOl.uo de re .. n llegração de Arlin

do Cerque~ra; por .r'alta de 1.\.lndamen~o legal, devolvenao-se á Es

trada re c.;lamada o 1nquer1 to admlnist ra ~1 vo de J.'ls . 12 usque ~. 

FU1 presente 

Rio de Janeiro; 30 de Outubro de 1964. 

Presidente 

~c-<-"~ ~~~?$"7' Relator-atí~ 

PtmLICADO Nn DTA~TO C FIOIA!. 

~!2.. de _fotu,ec d l93á:. 

Procurador Geral 
em exer cl c;1 o 



{ 1# r»to em -o~ ~ 

,!{o --~ n 

____ d?f2:J:.~~~ 
tbt~-C4it"~"t'V'., 

-- ' 



..__ 



l 

x1mo 

19 Ma r ç o 

sr. D1rector da. strada de rro Central do Brasil 

rra.ca. c 1st1ano Ottog1 

Jane;ro,. 

oroem do sr. 

er1 o pelo Conse

out ro do anno pro-

1 taurado por essa co panh1a con tra o empregado Arlindo cerquei-

ra conto de ta rn1nação do O n ..; ho Nacional do Trabalho. 

Attenc1osas saudações 

Ffancisco de Paüia latsoíí 
o impedimento do Dlreator Geral 
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ANNEXOS .................... . 

Assumpío: ·········--··--·-················································-····· 

sr~ Director da secretaria do Conselho Nacional do Trabalho. 

Em o vosso officio n° 1-416, de 2 de Abril ulti

mo, e nos termos do requerido pela Procuradoria Geral desse insti~~to, 

solicitastes providencias, de ordem do Sr. Presidente~. no sentido de sa

ram prestados os necessarios esclarecimentos sobre o facto arguido por 

Arlindo Cerqueira, nos autos do processo am que reclama contra a sua nov 

' dispensa do serviço desta Estrada, logo após haver sido readmittido,em 

Relativamente ao asstunpto em apreço, cabe-me in

fornar-vos, de ordefl do Sr. Director, que o referido reclamante foi de

mittido do cargo de guarda de 2a. classe da 2a. Divisão, tendo exercicio 

na estação I~ritima, em 5 de Novembro de 1929, por ser o autor, confesso , 
do furto de 58 saccos d e café, occorrido no armazem P-5 daquella estaçã 

Ao contrario do que allega o reclamante, nenhum 

acto foi expedido, nesta Estrada, no sentido de sua readoissão. 

Cumpre-me accrescentar que, sendo o reclamante 

trabalhador da Signalisação, ap6s os factos acima mencionados , foi nova

mente dispensado, em 28 de Abril de 1933, por ter ficado apurado que se 

tratava do mesmo ex- guarda da estação Maritiraa, demittido a bem do ser

Viço, em virtude de inquerito procedido pela antiga secção de Reclamaçõe. 

-no sentido da apuraçao do furto ·que levou a effeito, de 58 saccos de ca-

fé. SAUDE E FRATERNIDADE 

(P. 525/34) 

1 9.DEZ.1934 



... 

. . 



O presente documento , protocollado sob n 14122/34• 

deve ser juntado a.o processo na 4~93/33 , o qual, &e·gundo , 
consta do protocollo~esta Secção, foí remettido o Gabi· 

Junho 
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