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Concede-se auxilio funeral por faleci-
mento de associado do Instituto de  A-. 
p080ntftd07.'ia o Pensões (109 Comerciari-
06 c requerido apoe o decurso de troe 
mozes (1gb obito4as deapozua foram foi-
tua a credito, o o requerimento apro8e 
tado logo apou o pagamento. 

VISTOS RELATADOS I DISCUTIDOS entoe  autos em que 

o presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões doa Corer-

eiarioa recorre da decisão cia Oamara do Providencia Soo.a1 que 

dou provimento ao interposto por Fabio Abreu Vianna, do ato  do 

referido Instituto que lhe indeferira o podido de auxilio fune-

ral, por faleoim nto do auzoo5.ado José  Ax'i.atotelea Alo ntarai 

Falecido, a 18 de setembro de 19140, o associado do 

Instituto José Ariatõteles Alcantara, custeou as dospoaau de t 

neral Fabio Abreu Vianna, obtendo a execução doa serviços a cr 

dito, por intermedio da ompreza, funorarl.a. 

A 19 de dezembro do mesmo ano, efetuou o pagamento 

das referidas deapezas a roquorou, a 25 do mesmo mez e. ano,  O 

Instituto o auxilio devido. 

O Instituto Indeferiu o pedido, sob o fundamento de 

haver sido feito fora do prazo es-tabeileoido no art. 210, alínea 

,  do Regulamento aprovado pelo Decreto n2 5 14.93, de 9 de Abril 

do 1940-

Recorreu o interessado e, indo o recurso a aprecia-

90 da Catíara de Providencia Social, deu essa provimento ao mes-

mo, determinando o pagacnto do auxilio, visto ter sido apreson-

)3ad0.o pedido dentro do prazo estabelecido pelo art. 212 do moa-

mo Regulamento, para o arquivamento doa processou de beneficiop 



-  J. T. -  CO  e %om eeaa deotB o, recorre o pre-

sidente do Instituto para iate Conselho Pleno, sustentando as 

mesmas rangeu que levaram a inatitui o a indeferiu o auxilio. 

O auxilio funeral tem por fim amparar o associado 

na ultima deapeza que por ai se faz. 

Quando se estabelece o prazo de tres mezes para seu 

requerimento, presume-se o pagamento das despezas nu ocasião do 

obito, como em geral se d. 

Si o rcquev.i.wm o devo at w  inatruido por aquele que 

o fizer, oii a prova da deapeza, e ei essa prova  o recibo do 

pagamento, somente depois de efetuado esse  é possível a habili-

taç o. 

Trstandç-ae, como no caso doa autos, de aôooiado 

eatremam nte necessitado, cujo funeral foi realizado a credito, 

tornar-se-In iriutil o auxilio, dentro dos vigores exigidos pelo 

Instituto, toda a vez que o z'sponaavcl pelas deapezas nao pude s-

se eat5.afaae-luo a tempo de fazer o requerimento dentro de troe. 

me ea a contar do obito. 

A Ceinara de Providencia Social apreciou a sapecie 

dentro doa principios sociais que regem a legislação de proteção 

e asuistenotu ao trabalhador. 

1880 ponto, 

IREBOVIR o Conselho Nacional do Trabalho,, em sessão 

plena, por unaniniidtde, negar provimento ao recurso, confirmando 

a decIa o recorrida. 

Rio de Janeiro,, 29 de outubro do 1942. 

a) Araujo C tp I* Vice-Presidente no im' 
pedlmcnto do Presidente 

e) Cupertina de Ouem o  fle1 tor 

Fui presente :a) J.Leonel de  zcnde Alvim  Procurador Ocral 

Afisinado er.  / 4� / k. 
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