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DR.

GETULIO VARGAS

Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil

PARA QUE FOI CRIADO O INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA ESTIVA
Antes da posse do Dr. Getulio Vargas na Presidência da República, em 3 de novembro de 1930, o estivador não tinha nenhum
amparo do Governo. Trabalhava dia e noite, ganhava pouco e se,
por infelicidade, sofresse algum acidente no serviço, como perda
de um braço, fratura da perna, não recebia indenização e, impossibilitado de trabalhar, era forçado, muitas vezes, a recorrer à caridade pública ou a subscrições de companheiros para não morrer
à fome. Se possuía família e acontecia perder a vida em consequência do acidente, nada deixava para a manutenção da mulher e
dos filhos que se viam, de um momento para outro, na mais negra
miséria, sujeitos ao Deus dará. . . Tal situação de angústia da
niassa laboriosa era uma das maiores preocupações do Dr. Getulio
Vargas que, ainda candidato à magistratura suprema do País, já
proclamava, na sua plataforma*, lida no histórico 2 de janeiro de
.1930, na Esplanada do Castelo, o dever de o Governo "acudir ao
proletário com medidas que lhe assegurem relativo conforto e estabilidade e o amparem nas doenças, como na velhice". E acrescentava Sua Excelência: "Tanto o proletário urbano como o rural
necessitam de dispositivos tutelares aplicáveis a ambos, ressalvadas as respectivas peculiaridades. Tais medidas devem compreender a instrução, educação, higiene, alimentação, habitação ; proteção às mulheres, às crianças, à invalidez e à velhice; o crédito, o
salário e, até, o recreio, como os desportos c cultura artística.
É tempo de se cogitar da criação de escolas agrárias e técnicoindustriais, da higienização das fábricas e usinas, saneamento dos
campos, construção de vilas operárias, aplicação da lei de férias, lei
do salário mínimo, cooperativas de consumo, etc.".
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Essa paisagem social do Brasil, tão bem revelada pelo nosso
Presidente no seu inesquecível programa de candicfato, levou-o,
quando assumiu o poder, a criar o Ministério do Trabalho, afim de
estudar o meio de defender as classes pobres contra os azares da
sorte. E baixou leis e regulamentos de proteção aos operários e
suas famílias, criando os sindicatos, limitando as horas de trabalho, concedendo férias e repouso semanal, indenizando as vítimas
de acidentes do trabalho e inúmeros decretos que constituem a
nossa opulenta e sábia legislação social. Por isso mesmo é o
Dr. Getulio Vargas considerado o "Pai dos Trabalhadores do
Brasil", definição popular que traduz, na sua simplicidade bem brasileira, o carinho, a vigilância, o cuidado que Sua Excelência dispensa a todas as classes obreiras que confiaram na sua palavra de
candidato e hoje o seguem no seu destino de governante.

o Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva apto a cumprir,
em toda a sfia plenitude, a nobre missão que lhe destinou o Governo Nacional, garantindo aos estivadores e classes assemelhadas
contra os riscos de doença, acidentes do trabalho, invalidez, velhice e morte, prestando-lhes, ainda, assistência médica, cirúrgica,
hospitalar, farmacêutica, odontológica e de outras modalidades.

Tendo em vista as condições de vida dos' estivadores, que
eram das mais precárias, pois, alem dos salários baixos que percebiam, estavam eles mais sujeitos ao infortúnio que qualquer outra
classe, pelos riscos da própria profissão, o Presidente Getulio
Vargas criou, em 22 de maio de 1934 (dec. n. 24.275) a Caixa de
Aposentadoria e Pensões dos Estivadores, com sede na cidade do
Rio de Janeiro e agências nos portos onde houvessem sindicatos de
estivadores, destinada a conceder' aos seus associados os benefícios de aposentadoria e pensões. Foi a primeira iniciativa do
Governo com o fim de assegurar a,os que labutam nos porões dos
navios, sob a ameaça permanente dos guindastes, os recursos indispensáveis ao sustento dos seus e ao seu próprio sustento, quando'
os atingisse o anoitecer da vida ou os músculos se contraíssem na
violência da fatalidade.
A Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores, regulamentada pelo decreto n. 337, de 12 de setembro de
1935, tomou tamanho vulto, suas responsaOilidades cresceram tanto
que o Governo, desejando aparelhá-la mais eficientemente para
atender às necessidades da classe, resolveu ampliá-la, transformando-a em Instituto (art. 6.° do decreto-lei n. 627, de 18 de
agosto de 1938).
Reorganizado pelo decreto-lei n. 1.355, de 19 de junho de
1939, e regulamentado pelo decreto n. 4.264, da mesma data, ficou
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OBRIGAÇÕES DO ESTIVADOR PARA COM O SEU
INSTITUTO
Uma das maiores obrigações do estivador para com o Instituto da sua classe é fazer a própria inscrição. Para isso, deverá
comparecer à Secção de Registo do I . A . P . E . (no Rio de Janeiro)
ou ao Órgão Local (nos Estados e Territórios do Acre) ou apresentar um requerimento que contenha a declaração do seu salário
de inscrição, assinado do próprio punho, ou a rogo, se não souber
escrever, testemunhado por dois companheiros de serviço. Acompanham o pedido de inscrição os seguintes documentos : certidão
de idade (se for solteiro) ; certidão de casamento (se for casado) ;
atestado de óbito da esposa (se for viuvo) ; caderneta de matrícula na Capitania dos Portos, carteira profissional expedida pelo
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, atestado de vacina,
prova de residência, fornecida pela autoridade judiciária ou policial, ou, ainda, por dois companheiros de serviço, devendo as firmas ser reconhecidas por tabelião, e três fotografias do tamanho
4x3 1/2 ; se for estrangeiro, juntará também a carteira de identidade fornecida pelo Serviço de Registo de Estrangeiros. Em
seguida, será submetido a inspeção médica, promovida pelo Instituto. Se, porventura, não for julgado válido, só poderá apresentar novo pedido de inscrição depois de decorridos seis meses da data
do indeferimento, sendo novamente submetido a inspeção médica.
Ao ser aceito como segurado, após o deferimento do pedido de inscrição pelo presidente do Instituto e determinado o seu número de
referência, deverá ele promover, dentro de 60 dias, a inscrição dos
beneficiários, isto é, a declaração, no Serviço dê Registo, das pessoas que estão sob a sua dependência económica, afim de que
possam gozar das vantagens e regalias que a legislação lhes confere. São beneficiários : esposa (ou companheira) ; os filhos de
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qualquer condição, menores de 18 anos ou inválidos e as filhas de
qualquer condição, solteiras ou inválidas ; mãe assistl.da e pai inválido, concorrendo com a esposa, quando não houver filhos ;
irmãos menores de 18 anos ou inválidos e, na falta dos demais beneficiários, pessoa expressamente designada, que viva às expensas
do segurado e, se for do sexo masculino, enquanto menor de 18
anos ou inválido.
Para a inscrição dos beneficiários é indispensável a apresentação dos seguintes documentos:
Esposa: atestado de vacina, prova de residência, prova de idade e
três fotografias de tamanho 4 x 3 1/2. Â prova de idade
poderá ser feita com a própria certidão de casamento se dela
constarem os elementos necessários.
Companheira: atestado de vacina, prova de residência, atestado de
dependência económica assinado pela autoridade policial local
ou dois companheiros de serviço do segurado, cujas firmas
deverão ser reconhecidas por tabelião, e três fotografias
4 x 3 1/2. As provas de residência e de dependência económica
poderão ser produzidas mediante a apresentação de um só
documento, desde que do mesmo constem os elementos necessários ao exame de cada prova.
Filhos legítimos: prova de idade, prova de residência, atestado de
vacina, prova de celibato (para os do sexo feminino), prova
de legitimação e três fotografias 4 x 3 1/2.
Filhos adotivos: prova de idade, prova de residência,' atestado de
vacina, prova de adoção e três fotografias 4 x3 1/2.
Mãe viuva: prova de idade, prova de residência, atestado de vacina,
prova de viuvez e três fotografias 4 x 3 1/2.
Pai inválido: prova de idade, certidão de casamento, atestado de
vacina, prova de residência, prova de invalidez, prova de
dependência económica e três fotografias 4 x3 1/2.
Filhos legitimados: prova de idade, prova de residência, atestado
de vacina, prova de celibato (para os do sexo feminino), prova
de legitimação e três fotografias 4 x 3 1/2.
Irmã solteira: prova de idade, prova de residência, atestado de
vacina, prova de celibato, prova de dependência económica e
três fotografias 4 x 3 1/2. As provas de celibato, de residên-

— 13 —

cia e de dependência económica poderão ser produzidas mediante lím só documento, desde que do mesmo constem os
elementos necessários à apreciação de cada prova.
Filhos inválidos (com qualquer idade): prova de idade, prova de
residência, atestado de vacina, prova de invalidez, prova de
dependência económica, três fotografias 4 x 3 1/2.
Em qualquer requerimento que o segurado apresente ao Instituto deverá sempre ser declarado o número de referência que lhe
foi designado no ato da inscrição. Só depois de inscritos é que o
segurado e seus beneficiários adquirem o direito à assistência do
Instituto.
A falta de qualquer documento necessário à inscrição do associado e seus beneficiários poderá ser sanada mediante justificação, processada perante o Instituto. Nesse sentido, o interessado deverá expor a sua pretensão ao presidente do Instituto, em
requerimento claro e minucioso, indicando duas ou mais testemunhas idóneas. Deferido o pedido, o Serviço Jurídico (no Rio de
Janeiro) ou a pessoa designada pelo presidente do Instituto (nos
Estados e Território do Acre) ouvirá as testemunhas, no dia e hora
previamente marcados, a respeito dos pontos que forem objeto da
justificação. Concluído o processo, o presidente homologará a
justificação realizada, para que produza seus efeitos. Em caso
contrário, não caberá qualquer recurso da decisão.
•
Regularizada a inscrição do segurado, o Instituto lhe fornecerá a carteira de previdência.

Para ser segurado do Instituto a primeira condição exigida é
a de contribuinte. E %odo aquele que ingressar nos serviços de
estiva, ou que neles já v«nha trabalhando, é obrigado a contribuir
com a percentagem de 5 % sobre o vencimento ou salário até
2:000$0 (dois contos de réis) quando recebido mensalmente, e até
300$0 (tresentos mil réis) quando em diárias. Essa obrigação é
também extensiva a todos os que prestem serviços de carga e descarga sobre água em navios, alvarengas, balsas, barcas ou barcaças, batelões, canoas, lanchas, rebocadores e quaisquer outras embarcações, operando, quando atracados, ao largo ou ao costado de
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outras ; ao presidente e funcionários do Instituto, aos conferentes,
concertadores e separadores de carga, bem como aos q\ie se ocupem
em serviço de vigias ; aos que trabalhem sobre água, nos serviços
de carga e descarga de carvão e minerais ; aos carregadores de bagagens de passageiros, dos cais ou pontos de embarque ou de desembarque, para bordo dos navios, ou vice-versa ; e aos empregados de sindicatos e associações de estivadores e classes assemelhadas. Deve o segurado pagar, mensalmente, uma quota suplementar (1/2 °/(j sobre os vencimentos ou salários) para fazer jús
à assistência médica cirúrgica e hospitalar, compreendendo os serviços odontológicos e farmacêuticos. É também obrigação do segurado resgatar as prestações e satisfazer outros compromissos que
assumir, por contrato, com as carteiras de aplicação de fundos ;
prestar todas as informações e esclarecimentos que lhe solicitar a
administração do Instituto ; comunicar ao Instituto, dentro de 30
dias, o seu afastamento do trabalho, ou cargo, por motivo de dispensa, temporária ou definitiva, exclusão ou transferência, do emprego ou profissão ; indenizar o Instituto, no caso de perda ou extravio da carteira de previdência, pela expedição de nova carteira ;
e comunicar ao Instituto toda vez que perceber salário, ou qualquer
outra remuneração por atividade estranha à da profissão constante
de sua inscrição.

sidades ou no seu desespero, torna-se um entusiasta do Instituto e
não compreende, com os rudimentos da sua instrução, como o Governo, com tão reduzidas contribuições, consegue ampará-lo, e aos
seus, com tanta prodigalidade. É preciso, neste particular, esclarecer o estivador : não são só as suas contribuições que manteem o
Instituto. O Governo contribue também, sob o título de quota de
previdência, na mesma proporção dos segurados empregados, o
mesmo sucedendo aos empregadores. Mantido por essa tríplice
contribuição obrigatória, alem de outras eventuais, o Instituto concede aos estivadores os seguintes benefícios :

BENEFÍCIOS QUE O INSTITUTO CONCEDE AOS
ESTIVADORES

3.° Seguro-velhice, quando o segurado tiver efetuado, no mínimo, 60 contribuições mensais ou, quando diarista, 1.200 contribuições diárias, e contar 68 anos de idade ou mais.
4.° Seguro contra riscos de acidentes de trabalho — Em casos
de acidentes de trabalho, o Instituto prestará aos segurados os
socorros médicos, farmacêuticos e hospitalares e as indenizações de
acordo com a legislação especial de acidentes do trabalho nos casos
de morte, incapacidad? permanente e total, incapacidade permanente e parcial, incapacidade temporária e parcial. Em caso de
morte do segurado, será concedida uma pensão aos beneficiários,
bem como auxílio-funeral e um terço da respectiva indenização.
Se do acidente não resultar invalidez para o trabalho, mas simples
redução de capacidade, o segurado receberá a indenização em dinheiro que lhe assegurar a legislação em vigor.

De um ou outro estivador, que não está ao par das realizações
do Instituto da Estiva, ouve-se, às vezes, essa interrogação : "Para
que o Instituto desconta 5 % sobre os meus salários, alem da taxa
suplementar? Isso é uma extorsão!" E íe algum companheiro,
melhor informado, lhe chama a atenção ^ara os benefícios, a que
tem direito, logo exclama : "Qual nada ! Isso é conversa "fiada" J
Você vê logo que o Governo não me vai dar tanta vantagem ! Meu
pai trabalhou na estiva mais de 40 anos e só não morreu na miséria, quando não poude mais trabalhar, porque eu consegui ficar
no seu lugar"... Quando, entretanto, o segurado vai à sua instituição de previdência e vê, com os próprios olhos, o que ela já
fez pelos seus companheiros e quando é socorrido nas suas neces-

1.° Pensão pecuniária, quando o segurado estiver doente, alem
da assistência médica, cirúrgica e hospitalar, desde que esteja impossibilitado de trabalhar por mais de 10 dias e durante o prazo máximo de 12 meses. Se depois de um ano não ficar restabelecido,
ser-lhe-á concedido o seguro invalidez. Persistindo a enfermidade
por mais de cinco anos, terá a aposentadoria.
2.° Auxílio natalidade, que será pago à esposa (ou companheira) em duas prestações : a metade da importância quatro semanas antes do parto e a outra metade quatro semanas depois. O
total das prestações não poderá exceder de 400$0 (quatrocentos
mil réis) . O estado de gravidez da beneficiária deverá ser atestado, com a necessária antecedência, por médico do Instituto.
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5.° Pensão e auxílio-funetal — No caso de falecimento do
segurado, que houver pago 18 ou mais contribuições «mensais ou,
sendo diarista, 360 contribuições diárias, ou do aposentado, será
concedida uma pensão aos beneficiários quê terão, também, independente da carência, o auxílio-funeral, no mínimo 100$0, (cem
mil réis) e no máximo 500$0 (quinhentos mil réis) . Na falta de beneficiários regularmente inscritos, será pago o auxílio-funeral a
quem provar ter feito o enterro à própria custa.
6.° Empréstimos e fianças — Os segurados ativos e aposentados teem direito à fiança do Instituto, para garantia do aluguel
de casa, e empréstimos em dinheiro e a longo prazo, para desafogo das suas necessidades mais prementes.
7." Pecúlio •— O segurado tem direito a instituir um pecúlio
por invalidez ou por morte, em favor dos seus beneficiários, para
pagamento de uma só vez, ou com fim determinado, o qual será
calculado em relação à idade e variará de 500$0 (quinhentos mil
réis) a 10:000$0 (dez contos de réis) .
8.° Aquisição de casa própria —• Aos segurados regularmente
inscritos que contem, no máximo, 60 anos de idade, hajam pago,
no mínimo 18 contribuições, se mensalista, e 360, se diarista, e que
não sejam proprietários de prédios nem tenham promessa de venda
de' casa por parte de qualquer instituição de previdência ou de
Caixa Económica, o Instituto facilita a aquisição da casa própria,
pagável em prestações mensais, nos prazos de 5 a 20 anos e desde
que o financiamento não exceda a 150:000$0 (cento e cinquenta
contos de réis) . Contando o segurado mais de 45 anos, o prazo
máximo decrescerá de forma que o termo do resgate não ultrapasse
a idade de 65 anos.
O prazo máximo para resgate poderá ser ampliado para 25
anos, desde que o segurado tenha mais de í:rês filhos sob a sua
dependência económica.
'

Nacional lhes assegura, realizando mais do que prometera às massas outrora insatisfeitas e oprimidas.
Hoje, no lar, que é seu, com a tranquilidade que o seguro-social lhe garante, ou no trabalho, sob os cuidados e a proteção do
Estado, o estivador só pode ter um pensamento : servir o Regime,
que o tirou do nada, e ao grande presidente da República, que
lhe deu tudo isso e, mais do que tudo isso, o tornou um cidadão
útil e digno da Pátria eterna, por cuja integridade e soberania estamos todos dispostos a lutar até o sacrifício supremo.

São essas as principais regalias de que goza o segurado do
I.A.P.E.
Diariamente, na sede ou nos órgãos locais do Instituto, estivadores e suas famílias usufruem dos benefícios que o Governo
700.704
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MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSCRIÇÃO DO SEGURADO
(Modelo de petição)

Sr. Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva.

abaixo assinado,
em obediência ao que determina o Art. 5.° do Regulamento aprovado pelo Decreto
n. 4.264, de 19 de junho de 1939, requer a V. Ex. sua inscrição nesse Instituto
juntando para tal os documentos exigidos.

Rio de Janeiro,

de

de 194. .. .

(Assinatura)

-

Fotografia do segurado

l
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MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSCRIÇÃO DO SEGURADO
(Ficha individual)

INSCRIÇÃO N

MATRÍCULA NO SINDICATO N
CARTEIRA PROFISSIONAL N

CADERNETA DA CAPITANIA DO PORTO N
Nome
Idade
Nacionalidade

ESTADO

Naturalidade
Data do casamento ou óbito

do cônjuge
Data da admissão no Sindicato
Data da admissão no emprego
Ordenado
É segurado obrigatório ?
Categoria
É segurado facultativo ?
Categoria
É contribuinte de outra Caixa ou Instituto reconhecido pelo Governo Federal ?
Qual ?
Qual a Caixa ou Instituto pelo qual deseja optar ?
Número e data da inscrição da Caixa ou Instituto a que pertence ?
Nome e sobrenome do pai
Vive ?
Nome e sobrenome da mãe
Vive ?
Sustenta seus pais ?
Sustenta irmãs solteiras menores ?
Nome e data do nascimento delas
Sustenta irmãos menores ?

Nome e data do nascimento

Nome da esposa
Número de filhos homens
São todos do mesmo matrimónio ?
Nome e data do nascimento de cada um dos filhos

Mulheres
„

•
' ' f

Nome da companheira
Data da matrícula no Sindicato
Pertence a outro Sindicato ?

Qual ?
Número da matrícula
,

de

de 194
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSCRIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
(Declaração do segurado)

Sr. Presidente do instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva.
abaixo
assinado, tendo se inscrito neste Instituto sob n
.requer a V. S.,
em obediência aos dispositivos legais, a inscrição dos seguintes beneficiários:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

A relação de parentesco dos beneficiários é a seguinte:
O
da
letra
O
da
letra
O
da
letra
O
da
letra

são
são
são
são

Há quanto tempo residem com o associado (debaixo do mesmo teto e na sua
exclusiva dependência económica) ?
Algum dos beneficiários é inválido ?
»

Oual ?

Desde que data ?
. -

Outras declarações que possam interessar ao pedido de inscrição
Juntar as fotografias de cada um dos beneficiários, assinalando com a indicação da letra em que vem*referido.
f

de

de 194
Assinatura do segurado

Assinaturas de duas testemunhas, quando o segurado for analfabeto.

NOTA — Quando se tratar de filhos legítimos, legitimados, naturais, adotados legalmente, e
de país inválidos, irmãs solteiras menores e irmãos inválidos, convém assinalar claramente a situação
de cada um.

'*

v "s
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PENSÃO PECUNIÁRIA, AUXÍLIO-NATALIDADE
E ASSISTÊNCIA MÉDICA, CIRÚRGICA E HOSPITALAR
(Modelo de petição)

Bxmo. Sr. presidente do I. A. P. E.

Segurado

Ref. n
(Nome por extenso')

Profissão

Condições atuais

desde. .../... .1. ...

Residente à rua

n

Bairro

Para o beneficiado

Grau de parentesco

Local onde será realizado o exame médico
Requer a V. Ex. se digne conceder-lhe o seguro-doença, de conformidade com
as instruções em vigor, e sob a forma de:
Pensão pecuniária, auxílio-natalidade e assistência médica, cirúrgica
e hospitalar.

Nestes termos,
P, e E. deferimento

(Data e assinatura do segurado, número de referência. Se o segurado não souber assinar o nome,
deve este requerimento ser assinado a rogo, com o testemunho de dois outros segurados e a impressão
digital do requerente, visada pelo funcionário identificador).

\

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AUTORIZAÇÃO DA BENEFICIADA
PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-NATALIDADE
(Modelo)

limo. Sr. Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva:

Eu, abaixo assinada, esposa (ou companheira) do segurado
Referência n
I. A. P. E. a importância de Rs

, autorizo-o a receber do
$

, correspondente ao auxí-

lio-natalidade por ele requerido em meu benefício, de conformidade com as disposições do Regulamento deste Instituto.

Rio de Janeiro,

de.

.de 194.

(Assinatura da beneficiada}

NOTA — (Se a autorizante não souber assinar o nome, deve este documento ser assinado a rogo
com o testemunho de dois segurados, e a impressão digital da beneficiada .visada pelo funcionário
identificador),

\

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SEGURO-INVALIDEZ
(Modelo de petição)

Exmo. Sr. presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva:

Segurado

Ref. n

Profissão

(Nome por extenso}

Residente à rua

n

Bairro

julgando-se incapaz para o trabalho, vem requerer a V. Ex. a indenização do seguroinvalidez, na forma do art. 134 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 4.264,
de 19-6-1939, declarando, para efeito de inspeção médica, que

pode se loco-

mover.

Nestes termos,
P. e E. deferimento.

(Data c assinatura do segurado. Se não souber assinar o nome, deve o requerimento ser assinado
a rogo com testemunho de dois outros segurados, e a impressão digita! do requerente, visada pelo
funcionário identificador.)

\

<
MINISTÉRI* DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SEGURO-INVALIDEZ
EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO
(Modelo de petição)

Exmo. Sr. presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões da tstiva:

Segurado

Ref. n

Profissão

(Nome por extenso)

Residente à rua

n

Bairro

tendo sofrido acidente do trabalho que determina sua incapacidade permanente e
total para o mesmo, estando seu processo de indenização correndo pela C. S. A. T.,
vem requerer a V. Ex. a concessão do seguro-invalidez, na forma do art. 143 do
Regulamento aprovado pelo decreto n. 4.264, de 19-6-39.

Nestes termos,
P. e E. deferimento

(Data e assinatura do segurado. Se não souber assinar o nome, deve o requerimento ser assinado
a rogo, com testemunho de dois outros segurados ,e a impressão digital do requerente, visada pelo
funcionário identificador.)

MINISTÉRIO DO TRABALHO. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AUXÍLIO-FUNERAL
QUANDO REQUERIDO POR BENEFICIADO
(Modelo de petição)

Exmo. Sr. Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva:

Nome
n

Residente à rua
Bairro
Ref

beneficiado do segurado
, falecido em

de

de 194

vem requerer a V. Ex. o pagamento do auxílio-funeral, a que tem direito, na forma
do art. 153 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 4.264, de 19-6-939, juntando i
para os devidos fins, a certidão de óbito do segurado.

Nestes termos,
P e E. deferimento.

(Data e assinatura do beneficiado. Se não souber ou não puder assinar o nome, deve o requerimento ser assinado a rogo, com o testemunho de dois outros segurados, e a impressão digitai do
requerente visada pelo funcionário identificador.)

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AUXÍLIO-FUNERAL QUANDO
REQUERIDO PELO CUSTEADOR DO ENTERRO
(Modelo de petição)

Exmo. Sr. presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva

Nome

Nacionalidade

Profissão
n

, custeador do funeral do segurado

deste Instituto
de

civil

, residente à rua
bairro

de

Estado

Ref

, falecido em

de 194. . . . . vem requerer a V. Ex. o pagamento da importância
(Rs

$ . . . . ) , conforme nota discri-

minativa anexa, com firma reconhecida, como atixílio-funeral, na forma do artigo
153 do Regulamento aprovado pelo decreto n. 4.264, de 19-6-939, declarando
sujeitar-se à responsabilidade que, porventura, for futuramente apurada, com
respeito a qualquer falsa declaração de sua parte. Junta, para os devidos fins,
a certidão de óbito do segurado.

Nestes termos,
P. e E. deferimento.

NOTA — Data e assinatura sobre estampilha federal de dois mil réis (2$0) e mais duzentos réis
($2) emselo de Educação e Saúde.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ASSISTÊNCIA MÉDICA A ACIDENTADO
(Modelo do pedido)

Ao Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva.
C. S. A. T.

Solicito de V. S. o obséquio de prestar assistência médica, de conformidade
com o art. 142 do decreto n. 4. 264, de 19-6-1939, ao Sr

,

vítima de acidente do trabalho sofrido às . . . . horas do dia . . . . de
de 194. . . ., quando a serviço do empregador

..de..

..de 194. .

(Assinatura do empregador ou do responsável pelo mesmo]

t
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISO DE ACIDENTE DO TRABALHO
(Modelo)

Empregador
estabelecido à
avisa que o Sr
portador da carteira profissional n
Sindicato Profissional sob o n
de Rs
s;s

série

, matriculado no

, quando trabalhava mediante o salário

", como

no local

, sofreu um acidente de trabalho causado por. .
às

horas do dia . . . . ds

de 194..

(Data e assinatura cio empregador ou responsável pelo mssmo, com duas testemunhas.)

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMfÍRCIO

RECIBO DE JNDENIZAÇAO
POR ACIDENTE DO TRABALHO
(Incapacidade temporária)

Recebi do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA ESTIVA a importância supra mencionada, correspondente aos 2/3 de meu salário
a que tenho direito, de acordo com o arí. 142 do dj^reto n. 4.261 ds 19-6-39,
pelas lesões sofridas em

de

de 194

quando traba-

lhava para

.de.

Assinatura

.de 194...

e

. Impressão digital
polegar

Residência

NOTA — Caso o acidentado não saiba assinar, alguém assinará a seu rogo, com duas testemunhas.

\\
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RECIBO DE INDENIZAÇAO FINAL POR ACIDENTE
DO TRABALHO
(Incapacidade temporária)

Recebi do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA ESTIVA a importância supra mencionada que, acrescida das diárias por mim recebidas, no montante de Rs

perfaz o total de Rs

a que tenho direito, de acordo com o art. 142 do decreto n. 4.264, de 19-6-39,
pelas lesões sofridas em

de

de 194

quando tra-

balhava para a tirmg

.de. .

Assinatura
Residência

%
*

. .de 194..

impressão digital
polegar

MINISTÉRIO DO TR.ABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EMPRÉSTIMOS
(Modelo de proposta)

Proposta n

Órgão local:

VALOR

$

Prazo:

Categoria:.

meses.

Mensalidade:

Requerente:

Ref.:

Empregador:

Local:

Cargo atual:
Idade:

$...

Vencimentos:
anos.

Estado civil:

Tem empréstimo ?

Tempo de serviço:

Valor:

Tem pecúlio ?

Valor:

$. .

8

$ . . . . Apólice n

Contraído em:
Modalidade

Qual a finalidade do presente empréstimo ?

Tem bens ?

Espécie:

Em

/ 19

-

/

Assinatura:
%
*
Testemunhas

Valor:

$. . . .

•

Eiadores
Ref.

Ref.

Ref.

Ref.
Mod.499-CE-l .000-4-42

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EMPRÉSTIMOS
(Modelo da informação e autorização do Sindicato)

Informamos que o Sr
c associado matriculado sob o n

estando quite com os cofres sociais

no exercício efetivo de sua atividade profissional e . . . . e s t á respondendo a pró
cesso administrativo neste Sindicato, estando, pois, em pleno gozo de seus direitos.
O referido associado. . . . está autorizado a contrair com esse INSTITUTO
um empréstimo na importância de Rs

$

(

), pelo prazo de . . . . meses, o qual, na hipótese do não pagamento
de mais de uma prestação, poderá ser incluído na caução deste SINDICATO
conforme — Processo — Caução n. 4.653, de 5/11/1937 — e nos termos da Portaria SCM 327, de 9/7/1940.
de

Presidente do Sindicato

de 19. ..

MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EMPRÉSTIMOS
(Modelo da informação do empregador)

Nome do empregador:
Local:
Nome do empregado:
Para fins de empréstimo requerido pelo segurado, funcionário desta empresa, informo:
1°, que o referido senhor . . . . auxiliar desta emprefa;
2°, que percebe os vencimentos de Rs.:
$
mensal;
3°, que exerce o cargo de
4°, que
está no exercício efetivo de seu cargo;
5°, que
está respondendo a processo administrativo em função do mesmo
cargo;
6°, que contribue para esse instituto;
7°, que trabalha há
anos;
8°, que não tem compromissos averbados para desconto em folha.
:

de

de 19

Etnfiresa
(Firma reconhecida em tabelião}

+ .~~~

\

IMPRENSA N A C I O N A L
RIO

DE

JANEIRO
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