
M. TI. C. - CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

uvAM. 

Pro  

VISTOS E IflLA'iiU)OS os  autos da re3preaenta io 

fcxnvi3.ada pela izxi otorta de previdtno5.a date Cor1 el12o sobre 

o recolhimento  Caixa de Aposentadoria e ?enaea doe Verro-

vIarlos da Leppoldina Ratiway dos 2/3 da indordea990 do aoi» 

dente de trabalho que vitimou o associado da mesma Caixa, 

Jogo Teixeiras 

C Cr.XDE1A DO que o Cone olho Atuarial Já pro 

pz a autoridade superior a modi flca o dzÀ lei do aoidorite 

do trabalhos vugcrindo entro out  pontos, a revogag o, pu-

ra e simples, do arte 26 e seu para raf o un2.co do doo. n... 

2I.637, de 10 de julho de 1937; 

C0;SIDI1i.WD0 que no mesmo sentido se maxiitee. 

tou este Conse lho, por ac r ao de 13 de abril de 1939,  no 

prcc. n. 6467/589 publicado no Diario Oficia]. do 6 1# maio 

ultimo, do qual foi relator o Conselheiro Dl. Oscar saralvap 

aprovando, com a1umao a].teraq es, a proposta do ÜotsO1hO 

Atuarialj 

uIsIDiruDo que iate propostas do Id U ae 
quanto se presta a duvidas de interpretaç o o referido dia-

f  40 
positivo "xíme na express o "inscrita em inetttUtQ O de se-

guro soctsil", que da lugar a inte1i eneta do texto 9. '100b' 

trario seneu", como o vem fazendo o tribunal de Apela o do 

Distrito redirei; 

CONSIDERAU)O que, assim sendo, cumpre aguar 

dar que a propostçZo date Conselho seja convertida em lei, 

evitando os prejuisos decorrentes da atual  tnterprotag O 
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que, embora  om desacordo com a "'nona" do direito social1 vem es Mo 

aplicada poloa tribunais locaia nos casca concretos nuporvenientesj 

RESOLVE o Cma olho Nacional do Trabalho, em sese o 

pl a, ~ ar aa'quitav r p,cns o. 

rir'. de Janeiro, 17 de agasto de 19390 

.4 

a)  l ~01940 Iiaxhocade Retendo  rrcsidente 

a)  :'i.rd do ulivGt1'a £4iia  ilglator 

P'1  een  a) 3Le onel do floeide A1vki  Proa. Geral 

Public ado no fiaria oficial em  


