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VISTOS  FRLW4&OS estes autos em que e Cal 

za de Aposentadoria e Pensões de Serviqoe de Mineraq o, em Tuba-

rio, recorre da decis o preferida pelo Cmara de ?revidenci  o-

"a1, em 21 de novembro de 1941, determinando restituisse a re-

corrente ao associado Jose Coelho a 1mport ne1a recebida a mais 

)i/6 da indenizaçZo total) e lhe pagasse a aposentadoria por in-

validez deado e;dat.a em que foi suspenso o pe amento das di rLas 

dc que tr&ta o ar't. 27 do decreto 24 657, de 10 de ,Julho de  934; 

CGU3I W i)0 que o deorato-181 2 282, de 6 

do junho de 1940,  que deu nova redação aos arte. 23 e 26 do cita 

do decreto 24 637, passou a vigorar a partir de data de sua pu-

Iaioaç o no Diário (4icial, se aplicando aos casos pendentes (art. 

C0ISID2ïtMWO que a deciaZo que oonccaeu apo-

sentadoria aquele aeaociado foi prolatada quando j cm vigor o 

docx'oto-lei 2 282, que eatabelece a z'evez'e. o de 50%, e nao de 

2/3, do total de indcnizaç o recebida pela vhíme, 

C0 I 'LD0 que o art. 29 do decreto 2 4637 -

assim U.ep e. 

a incapacidade tota', ou 
parcial mais do um ano,  v ima,. 
ri do $895 prazo, deixara de roce 
ber a diaria estabelecida no art.: 
2, passando a receber u Indenize 
qo devida pele Incapacidade, en_ 
tio considerada permanente*; e 

CONSIJ»ÁA1D0 que, ao caso, tem inteira apli_: 

caç o o prrceito legal transqrito; 

RÍSQLVS o Conselho Nacional do Trabalho, em 
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sonego plena, por unanlrnidsdz ca voto ; dar, et  rte, provimento 

ao rectir'uo Interposto, af1n de que o pparnento cia apoee tadoria 

concedida ao segurado José Coelho seja devido a contar da deta em 

que por força do diapoato no menclonudo srt. 29 lhe cossarl,3 o pa 

mento das di rIae a que ce rrf re o urt. 2 co rnesud doroto 

4 637. 

W; de Jan i o, 15 de ottubr'a de 19,42 

Araujo Castro 

a)  Jae1r Lima Menezes 

tii preaente_5) J.Leonel de Rezende 

Jlvirn 
aainudo ep  / / 

ub1 loado ao" 4 rto íU101.61  em 

12-Vtce-ireeidente, no im» 
ci.wento do 'rea.4ente 

Itolatol' 

roour dor Geral 


