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KSO/ZM.  No há como aonhaer de 
recurso extraordinax'io não 
fundamentado no texto lett 
gal que ao admite. 

VZSTOS E EEI TADO8 'estes autos em que aio partes, 

como recorrente, Luciana de Oliveira Costa,, o, como i'000rrida, 

Tinturaria Nova York (B.Alvares & Silva)-* 

Reclamou a ora recorrente, perante a 6.. Junta de 

Conoilia9io e Julgamento do Distrito Federal, indenisaçio, avia' 

*0 pr&uio e fx!iaø, que se julga com direito, despedido que foi 

sem justa causa, doa aerviqoa da recorrida,. 

£ Junta decidiu pela improoed noia da reolaaiag o. 

Houve recurso ordin rio para o Conselho Regional 

do Trabalho da la. Regiio, que, por ao rdio de 16-vxX'45, una-

nti*eaeute lhe negou provimento para confirmar a decisio recorri-

Dai o presente rec: so extraordin rio. 

Em suas rar ea, pleiteia a recorrente a nulidade 

de ambas as deoisaes, por falta de unidade de juizo, invocando 

awrdio dente Conselho (fia. 45). 

Com as contra raz&es da  mpraa vieram os autos a 

hte Tribinal, manifestando-ai a Procuradoria Geral da justiça 

do Trabalho polo no o*bimento do recurso. 

5c devo a•z' pronunciada a nulidade, se existente, 

quando possa influir no resultado do julgamento. 

Na *ap eie, alem do que ja tu alarde a Procurado-

ria Geral da Justiça do Trabalho, calcada nas trmoa do art.6I9 

e sena psrgrafos da Consolidaç o das Leia do Trabalho, o de a-

tentar que amb&s as deo1a3ea foram proferidas por unanimidade 

de votos (tia. 51 e 6), e o vogal doe empregados foi o mesmo 
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em as au.d.tenai.aa de fia. 8 e 51, de sorte que pelo crttr'to atual, 

ainda que, $ratla, ax unieutan&t, diver6ia8en os vogati, 9 Juta po-

dia decidir como de fato rei decidido (art. .850 par ág rafo  r4ao 

da Conao1ida o das Leis do Trabalho), porquanto a proposta para 

a solução do iitL io parto do Juta. 

Isto posto, 

ACORDAM os membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

por maioria 4e votos, em n o tomar oo heaimmito do presente raou*'' 

ao, por falta de apoio legal.  Custas 

Rio de Janeiro, 21 de março de 19I . 
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