384 passado o perigo do contágio. . ...... .
E' evidente a finalidade dessa
medida profilática: o Estado visando
superiores interêsses da coletividade impõe deveres a que não pode furtar-se o
cidadão. Assim, no entender do Departamento Administrativo do Serviço PÚblico, os dias em que o funcionário, por
tal motivo, estiver afastado do serviço,
devem ser considerados como de efetivo
exercício, em face mesmo do próprio
dispositivo regulamentaI transcrito"
(Diário Oficial de 9 de fevereiro de
1950, pág. 1.990).
9. Em consonância com êsse parecer, tivemos ocasião de nos manifestar
mais recentemente (Portaria n. o 302,
de 1952) ao examinar pedido idêntico
formulado por outro servidor do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários (Processo MTIC 144.750,
de 1951).
10. No caso sob exame, não há dúvida de que o afastamento da interessada foi ocasionado por doença de notificação compulsória prevista pelo de-

AUTARQUIAS FAMíLIA COSTEIRA -

creto n.o 16.300, de 31 de dezembro de
1923.
11. Assim, embora o regulamento
do Instituto não previsse expressamente a hipótese, seriam de se lhe aplicar
as determinações daquele estatuto. Não
se tratando de licença suscetível de ser
pedida conforme o arbítrio e a conveniência da parte interessada, e sim
de afastamento compulsório ditado pela
segurança pública, não podia o Instituto modificar-lhe a natureza, enquadrando-o na hipótese prevista no
art. 164, letra a, do seu regulamento.
12. Em face do exposto, somos de
parecer que deve ser considerado como
de efetivo exercício o período durante
o qual deixou a interessada de comparecer à repartição, pelos motivos acima,
negando-se, de conseguinte, provimento
ao recurso interposto pelo Instituto.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de
1952. - Alfredo E. da Rocha Leão Consultor Jurídico Substituto - Despacho: Aprovado. - Em 10 de dezembro de 1952. - José de Segadas Viana.

EMPRÊSAS INCORPORADAS SALÁRIOCOMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO
I. A. P. M.

- Cabe à Companhia Nacional de Navegação Costeira
e não ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos,
o 1Jagamento do salário-família a em,pregado admitido após
a sua incorporação.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO PÚBLICO
PROCESSO N.o

A Companhia Nacional de Navegação Costeira consulta esta Divisão no
sentido de ser esclarecido a quem deve
caber o pagamento de salário-família,
relativo a servidor daquela Companhia,
aposentado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.

2.023-52
2. Trata-se da situação do maquinista extranumerário Nelson Antônio
da Luz, aposentado pela lei n.O 1.162,
de 1950, o qual faz jus a salário-família, visto como o art. 1.0 do decretolei n. o 8.249-45. lhe concedeu tal direito.

-
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3. O aludido artigo determinou que
seja aplicada a legislação privativa dos
extranumerários da União aos empregados das Emprêsas Incorporadas, que
nelas tenham ingressado após a encampação pelo Govêrno.
4. Do exame do assunto, verifica-se
que o parágrafo único do art. 19 do decreto-lei n.O 6.022-43, estabeleceu:
"No caso de proventos a cargo do
IP ASE e das Caixas de Aposentadoria
e Pensões, o salário-família será pago
pela Diretoria da Despesa Pública ou
Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional,
onde se tinha habilitado o aposentado
ou na região de seu domicílio".
5. A Diretoria da Despesa Pública,
no caso, não poderá arcar com o ônus
relativo àquele pagamento, tendo em vista o regime autárquico a que está sujeita a aludida Companhia.
6. Assim, em face do preceito legal
retrotranscrito, que pode ser aplicado
analõgicamente, esta Divisão é de parecer que o pagamento do salário-família em questão deve ocorrer por conta da própria Companhia, a consulente.
7. Isto porque a lei em espécie consagrou o princípio de que as Caixas e os
Institutos, embora paguem proventos
de aposentadoria, não arcam com o
anus concernente ao salário-família.
8. A aplicação analógica do preceito,
contido no art. 19 do decreto-lei
n.o 6.022-43, transcrito no item 4 dêste
parecer, possibilita uma solução para o
caso em exame, face à omissão da lei,
relativamente à fonte pagadora do salário-família a empregados autárquicos
aposentados, a que se aplica a legisla~ão dos extranumerários da União.
9. Com êste parecer, poderá ser o
processo restituído à Companhia N a(:ional de Navegação Costeira.

D. P., em 18 de novembro de 1952. J08é de Nazaré Teixeira DiaB, Diretor.
Ao Dr. Consultor Jurídico. - Em 20
de dezembro de 1953. Arízio de
Viana.

*
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Salário-família. Competência para
pagamento aos aposentados na forma da
lei n. o 1.162.
A Companhia Nacional de Navegação Costeira, Patrimônio Nacional, consulta se o pagamento do salário-família
a empregado admitido após a incorporação e aposentado na forma da lei
n. o 1.162 deve correr por conta do I. A.
P. M. ou da emprêsa.
2. A D. P., mostrando que a matéria é omissa em lei, propõe a aplicação analógica do art. 19 do decreto-Iei
n. o 6.022, de 23 de novembro de 1943,
segundo o qual, nos casos de proventos
a cargo do IP ASE ou de Caixas de
Aposentadoria e Pensões, o salário-família é pago pela União.
3. Parece-me que esta é, por certo,
a solução mais plausível. No regime da
lei n. o 1.162, as entidades de seguro
social assumiram a cobertura do risco da
aposentadoria de servidores autárquicos. Não se lhes pode, porém, atribuir
o ônus do pagamento do salário-famÍlia, que é vantagem acessória aos vencimentos e deve ser prestada, em consequência, pelo empregador.
4. Coloco-me, assim, de acôrdo com
as conclusões da D. P., entendendo que
o pagamento em causa deve ser feito
pela Companhia consulente.
Em 10 de janeiro de 1953.
Tácito, Consultor Jurídico.

Caio

Aprovado. - Em 16 de janeiro de
1953. - ATÍzio de Viana.

