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pOns n L  ',compaphel-
ra fl  - aooi 4o da Caixa 
cio i,rsent orla e ieraeoee 
ao inscrita Or, vida pele b, jt 
reficiadcr. 

VISTOS E, PEU,TADC8 Cetea  utoa or que /na Oor nj 

na, e- fcc paniaira1  de  dos Santos, falecído associado 

da Caixa de Ápcsent&doria e .eniEes dos }'errovi rioe da Rede 

tn Ira de Viaç o, valendo-se da ressalva outorgada pela Gama-

ra do ?revidicia Social, rr  crd o de fia. 26, apresenta o 

recurso de fie. 37/56, em  ep,to no Decreto -iei o. 3 73.0,  de 

34 de outubro de 1941; 

O I !4A1O ti1e a C nizra do i?rovidincia "ocial 

recorrente u pena o pleiteada, sob o fundamento de que 

lhe faltava a qualidade do baretic1 ria inscrita, em vida  do 

&sacclado 

YSlDi.RMDO, por outro lado, que polo fato  de 

n o estar suficientemente provada a situsç o de inteiesnada ei 

relai o ao  ajjj, lhe foi. facultada a apreoenta o de pra - 

vee, nesta instand o; 

CO ;ItJ A DO que a re orronte proct,dou  juatifj 

csc o judicial, Provou amplamente  ue viveu na deperid neia ec 

n&riioa do ex-auec;ci.udo o po  ute "uloceu scT deixar outro hO 

doiro, procurando, dtote modo, atender o todos oa requisites 

tirn'adoe pela jurieprud cie, rolativ  aos casos id ntiees  ao 

o 

COI .1IÂ D , toda 1a, 4u0,  1t5rr erito, O  - 

rh r Ministro do Trabalho, irdtotria e "ct' rcic, tam decidido, 

reinteraclas vezes,  ntr rtarontc  ccricesa o de pens o a "COa 
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pn]ietra", nETo 1nucr1ta em vida do &n ociado; 

RESOLVE o Qcoee1ho ttaciorm1  do Trabalho, em eoeaio 

plena, por maioria de votos, tomar conhecimento do recurso e no-

ar-lhe provimento. 

Rio de Janeiro, 28 do dezembro de i9I1. 


