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antozL1-8e decisão recorrl.da, quajl 
do prolatscla de acordo com Q8 dia. 
posiç es de 1i ap1ic veio a aa-
pcoie. 

VISTOS 1, hL&TADOS estes autos em que o Institu. 

to 'de Aposentadoria e Lens ea doa Comerciários, com £undaiento 

no artis l, parágrafo finjA,, do Decreto-Lei 3 710, de lL de outu-

bro de 19411, recorro da  decisão proferida pela Craxa de Provi-s 

dncia Soól.al, que reconheceu a Altiierinda Farizel do Oliveira e 

a sou filho, o direito à pens o por florte de Manoel Ferreira de 

Oliveira: 

CO 3IDEkÂ O que o falecido as800iadQ, na quali-

dade da empregado de uma firi..a oo.orcial, segurado obrigat rio 

do Instituto nos ttrxo do art. 62 do Ugula onto aprovado pelo 

Decreto 183,  contribuiu durante o porfodo compreendido entre 3a. 

netro do 1935  a dnze bro de 1936; 

C0N ID ANI)O que sua Inscrição anterior havia si-

do auto ticaente cancelada ez»vt do disposto no art. 52, 1 22, 

do Decreto-lei 627, de 1938,  que, passando a considerar os comw 

cinates gerentes e os s6cioe administradores associados faculta.. 

tivOs, estabeleceu que suas tn8oriç c ficariam autor ticaasnte 

cancelada  se ao atrazasaem por mais de tre  soa consecutivos 

no recolhimento das contribuiç e8 respectivas; 

CON3ID ANDO que, embora cancelada a inscriq o, 

voltou o falecido associado a contribuir, para o Instituto em se-

tem bro de 1939,  e ja na qualidade de empregador, quando atr1a se 

achava ou, vigor o regula.:e nto aprovado pLo Decreto 183, do 193l., 

que autorizava, para o caso et, esptc1e, fossem co putadaa, para 

efeito do aposentadoria, as contribui  es anteriormente pagas; J 
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C0NS WR.1iD0 que, por Z6rça deto diepoaltivo, .4uan 

do entrou: em vi pr o Regulamento aprovado pelo i)ec. 5 t493, de 1910, 

unba o falecido aoaooiado recolhido vaia de 18 contribui os; 

QONZIDERA!ID0, aInda0 que o dispoato, no-art. 177  do 

decreto citado' z6mente  aplicável í1quele,9 que voltaram a contribuir 

e a ata vi ncia; 

RESOLU O Coneelho Nacional do Pz'abal o, em aeaeio 

P10z22, por i  niid de de votoc, negar provimento ao recurso para 

mentor a decisão recorrida* 

Rio do 44anelrog, 13 de aortl de 1944 

Oscar Saraiva. 

a)  0z ai Mota 

M  presentes a) •Joaquim Leonel de Rezende 
Alvira 

ednado em 14 /  / Ç/. 
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