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Proo. CNT-17 508/45  

No ao o9nh006 de recuz' 
ao extraordinarto interposto 
sena fundamento legal, 

VISTOS E RELATADOS estes  autos em que são partes. 

como recorrente, Dtulio Prudencirzi e, como recorridos, Carneiro 

de Rezende & Cia: 

D].io Prudencini reclamou contra Carneiro de Rezende 

& Cia •  a ind.eniza o a que se refere o art. 497, da Consolida-

ção das Leia do Trabalho tendo em vista os serviços que prestou 

como empregado da 'reclamada e o seu afastamento oriundo de aci-

dente no trabalho. 

Apreciando o feito a ia Junta de Conciliação e julga-

mente de Belo Horizonte julgou improcedente a reclamação, conde-

nando o reclamante nas custas do processo (fia. 36/59). 

O Conselho Regional do Trabalho da 3ft' Região para on-

de apelou DlIo Prudenoini, em recureo ordin rio, aceitou a pre... 

liminar levantada por Carneiro de Rezende & Cia., de preaoriç o 

do direito de reclamar, baseado no art. 101, do Decreto-lei Q 

1 237, declarando prescrita a aç o intentada e prejudicado o 

julgamento do mrito (fie. 53). 

Dessa decis 0, recorre extraordinariamente para a ex-

tinta Cmara de Justi.ça do Trabalho D1Lo Prudeno$.nt, procuran-

do justificar o asurecurso nas alíneas a  bdo art. 896 da Ccii 

solidaç o das laia do Trabalho (fia. 55/57). 

Notificada, a recorrida apresentou a contestação de 

ria. 6o/63. 

À Procuradoria da Justiça do Trabalho (tia. 66/67) o-

pi ou pelo não provimento do recurso. 

A o relatório,  Isto posto, e 
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CONSIDERANDO, preliminarmente, que no houve divergência 

de Interpretação da mesma norma jurídica. nem violação desta por par-

te do aroeto recorrido, hip6teaea 'pxa3vi8ta8 pelo art. 896, alíneas 

a e b, da Consolidação deu Leia do Trabalho; 

ACORDAM 08 membros do Conselho Nacional do Tz'tba].ho  em 

no tomar conhecimento do recurso, por falta de fundamento legal. 

Cotas •z.lege. 

Rio de Janeiro, 22 de abril de 1946 

Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Petoival (}odoy Ilha 

Dorval Lacerda 

Publicado no Diário da Justiça em,,"/  / 
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