
M. T. 1. C.  J. T. -  C N. T. -  SERVIÇO  ADMINISTRATIVO 

(CP.1O6444) 

MLP/CCS 

roo 41 Ç761123  

19 

Uao.:alta do Preenchimento do 
perLodo de oaronota prevista no 
art. 26 do Deoreto 20 l#5 de 1 
de outubro de 1931 terão 
ciado invalido o direito  soa n 
te a reetituic o das contribuiu' 

com que haja concorrido pa-
ra a caixa, 

vx$Toa E MELATADW ístoa autos em que a caixa de 

Aposentadoria e Ponosolá de Serviços do dinoragao, em gorro Velho, 

com tundaento no Parágrafo ilnico do arte ia  do Deo,lei 3 710. de 

]4 de outubro do 19141, recorre da decisão proferida pela Cmaz'a 

de Pr0vi4rio1a Social, em 10 de agasto de 19143, que 4etcrt4nou 

fosse concedido ao associado Domingos Bruno Braga aposentadoria 

por invalides: 

CONSIDERANDO que a Caixa denegou o benetfoio 

sob tundawento de m5 'contar o associado o znfn.to do tempo de cor. 

viQo exigido por lei (art.26 do 1)eo.20 1465, de 1931 e 2]. 061, de 

24 de fevereiro de 1932); 

CONSIDE!RANDO que a Canara de Previd neia 3ocisti 
à 

alegando que se tratava de wia "aposentadoria tempor z'ia e que o 

dever humano e social se aa8iet...o trabalhador que deseja readq4 

ripa aa.de perdida an serviço" concedeu a aposentadoria  

C0flIDcAN1O, por&, que no existe nenhua dia 

pøsiç o que autorize a aposentadoria temporria; 

CCSXD APLU0, assim, que a deci do da Cxiara de 

hrevid nota Social no se ajunta to mrn a vigentes 6bre as apow 

sontadorias por invalidez devidas aos associados do Caixas de a-
posenta dorias a-
poaentadorias o iennaeo; 

CONSIDíRANDo, que eC r!.dó. Previd noia 80. 

dai o o Conselho Pleno toem dispensado o pqx odo de carência e 
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CONSIDERANDO que o associado em 5p1490 tem direito, 

reatituiço das contribuiçes com que haja concorrido pa-

ra a Caixa de Aposentadoria o Peusee (art.26. parlgrato 51  do Doo. 

:  de 1 de outubro de 1931), 

RRSOLV1 o Conselho Nacional do Trabalho, em 6*65110 

plena, por ztaioria de votos ( 8 a 7), dar provimento ao recurso, 
para retornar a dso1so rócorida. 

Rio de Janeiro, 28 de março de 191414 
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