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1944 

1 nulo, de pleno direito, o lnqu rito 
adiiíniotrativo instaurado fora do lu-
gr em que no aonnuoiou si Infração. 

VI TOS E LA L)S ozitou Izuto  e que For.. 

nndo Nunes Lobo da  ilvn, por ieu bazitanto procurador, recorro 

da Uocia o do Con olho Iteíienal do Trabalho da 2a. flo i o, do 18 

cio junho do 1943, que, Jizlgando-eo incompetente para conhecer do 

inqutr to adn ni trativr tnatouraoo contra o recorrente pelo 13an 

co do Srixo11  ocicdade AnÔnima, atribuiu ao Gonoelho Begicua]. do 

Trabalho da 8a. Ieg Zo a coLpotoncia para ju1 ar o feito, muito 

embora hajam ocorrido em MInnouz a  fatos, cuja apuraç o ao pro-

oeaaa, corno conotítutivoo da falta grave do Que à 00u8ado  o 

funcion&rio: 

prol imivarmonto ,quo o reourzio 

Interposto encontra ap io no art. 202, do Rogulaezonto da Juati a 

do Trabalho; 

do iner1ti , que, so o Coneolho 

eg onal do Trabalho da 2a. :o a0 3o confessa iucorpotcnto para 

conhecer do incju ri o, en causa,  a3oado na circunzitancia do ha-

verem oB fatos, atribuidoc ao rocorronto, 000rr.do e:i !nnauo,n o 

ao compreendo haja  at-3 tr birna]. oziponado a tono de que a campo-

tncia venha a ser do Consolho ïogioital do Trabalho da 8a. Re-

por ivao que a irtoompctSuoiu  acato ozio, atinge a toda a 

rogtao o, portanto, tambám à Junta que instruiu o inqu ritoj 

C0 ID1JUNI)O que, no caso doe autos, a com-

pot ncia devo ser doa tribunala trabalhietan da 8a. Regi o urna 
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voz que ti foram praticadas us faltas gutdaa; 

C() J RAIWO que octa rizaç o cio eo pet nota 

encontra procedente no C6di o de Processo Pena., aubaid &rtá  do 

Pi'ocom eo !i'rabuihtu ta, que do tormtna 

a coxmpot nc a uort, do regra, cleterratnado. pe— 

lo 1i er ou que se comuiur a trmfraç o'; 

RJ OLVL o GZ mrú do Justiça do 'ârabalho,  por 

maioria do votos (quatro a dois), dar proviriento ao rocureo, para 

declarar nulo todo o procouaado. 

Rio de Janeiro, 2 da fevereiro de 1944. 

a)  Oscar  araiva  Preoide te 

R)  João Duarte Filho  Relator 

a)  Dorval 1.auorda  Procurador 
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