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A p ene  concedida ria v180n01a 
do deoreto n2 183, do 26/12/34 
neo devo ser nuopensa ainda que 
o se urado exerça profiseuo ro-. 
munorada, de vez que o preceito, 
proibitivo do art. 74 do citado 
decreto foi eliminado das pres-
cri oos do decreto ri2 5 193, de 
1944/9140. 

Vistros i (BLATAD0b estes autos em que varia Cha-
a  * 

muece Mala recorro du.decisao  da Comera do Providencia õocla1 1 

proferida em 6 de janeiro de 19142, negando provimento ao recur-

so interposto anteriormente pela mesma beneftcix'ia do ato  do 

Instituto de Aposentadoria e Pensões doa Comer'cixios que  sus-

pendeu o pagamento da pone o que a recorrente percebia na qua-

lidade do viáva do associado Floriano de Almeida MaIG I, e; 

Preliminarmente: 

CONSIDERANDO que a recorrente justificou plena-

mente o excesso do prazo na apreaeutaq o do seu recurso; 

CONSIDERANDO que, em face de 81tuaq 0 atual pro-

vocada pela guerra, decorrente da falta absoluta do transporte 

da corroaporid&cia, o Conselho Nacional do Trabalho tom canoa-

dido tolcr&icie para ou recursos apresentados fora do prazo,we-

dm  quando aios provem doa Estados; 

e men tis  

C0 ID1 W't0 quo o decreto ri 5 493, de 9 do a-

brU. de 19140,  uvez proecric os o preceito proibiti-

vo constante do art. 71 co Regulamento aprovado pelo decreto ri2 

1814, de 26 de dezembro do 19311, em virtude do qual ficavam sus-

penses as pensões durante o tempo em que os respectivos banefi-

ci nioa porcobeteom proventos de ocupa do ou ompr o remunera.-

do; 
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COJ ID RAHDO que o Conselho Nacional do Traba-

lho já tem decidido em vário* casos, eemelhanteetao presente, 

que o ezerc cio de funçZo romunerada no acarreta a euapene o 

de pens o; 

RES-OLVE o Conselho Nacional do Trabalho, em ses-

eo plena, preiimLnarmonte, por sete votos contra sois, conlie' 

cor do recurso, por ConaldorQP Justifi.oudo o excesso de prazo 

na respectiva iflterpoaiç o, o, no mrtto, por unanimidade doa 

votos, der provimento ao recurso, pare o fim do ser re stabele-

cido  reøorrente o pa anento da sua penaío,, a partir de data 
iA 

em qio entrou em visor o citado decreto 5 193. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 19431, 

a) Filinto Mil1er  Presidente 

a) Luiz Augusto da França  Relator 

Fui presente -  a) J.  Leonel de Rezende Alvim  Procurador 
Geral 
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