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Imp3e-se a todo i1errovi1rio  e. 
aplicaçao co artQ 146, § D, da Con 
solidaçao das L 3 do Trabalho, res 
peitados, como e rbv o, FIS exceçoes 
docorrentss das estipulaçoes entre * 

as partes e mediante contrato ver - 

•hal expresso ou por escrito. 

VISTOS E RSLATAPOS estes autos em que 8g0 

partes: como recorrente, a Companhia Mogiana de Estradas  de 

Ferro e, corno recorrido, -Tose Poli: 

Josí Poli, trabalhador braçal, em red e.-

maç o verbal apresentada à Junta de Conc.tiiaç o e Julgamento 

da Comarca de Campinas, So Paulo, alega que se habilitou e 

um õnrna'o de emergência de ajustadores promovido pela Compa 

•rllDia ?ogiazia de Eutradss de Ferro e que, findo esse curso, - 

foi reznov do para Cana Branca, sem o acresoimo le al de 25%, 

e, como se negasse a aceitar a transferência., a reclamada no 

ou- lhe serviço. 

I Junta, por unanimidade de votos, jul-

gou. procedente a reclamaqio, em parte, mandando reintegrar o 

reclamante em sua a fun 3e e, re se rvanclo, p or ri, à Empresa  o 

direito, ap s a reintegraç o, transferi-lo, se o exigir a no 

ceaa.dad6 do serviço, para Casa Branos, mas com o acreacimo 

de pelo manos de 25 , correndo todas as despesas de mudança 

por sua conta (r 13.  

Não se conformando com essa decisio,  a 

C ompanhia Moglana de Estradas de Ferro pretendeu obter * SUI 

reforma, em recurso ordtn r10 tempestivamente manifestado *0 

Conselho Regional do Trabalho, nio logrando axito, por  ter 

sido, nesta Instancla, oon.tLrn da a decisio da Junta (fia. : 

49)9 
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Daí o pre ent;e recurso e,traordin rio interposto para 

a extinta Cinara cio Jus ti 4a do Txiba D o, pela C opanh a. Mo 1ana de 

Estradas de Ferro, lastrando-o eia raz oa de f ia- 51 usquo 57  e em 

que procura ju tifioar, como sendo condiq o implicita do contrato 

de trabalho doa ferroviários -a trarisforencia. 

O recorrido ofereceu su& contrariedade ao recurao,co-

o se v& da minuta de ele. 62-69. 

A Proour doria da Justiça do Trabalho é pela eonfirm 

ço da decis o. 

o relattrio. 

ISTI ?O3TO: 

CONSIDERANDO que o recurso extraordinário manifestado, 

em tempo habil, pela recorrente, encontra guarida em lei; 

C ON I1)ERANDO, de nr it ia, que a dec 1s o do Tribunal  a. 

quo, confirmat6rts da Primeira Inut noia, acolheu a tép  de que o 

recorrido ruTo podia ser tran3foric3D do seu lugar contratual de ta 

balho, uem as corpensaç es estabelecidas peio artQ 470 e seu pax 

'nfo isnico, da Con3olid5ç O das reis do Traba lho; 

OON3I1Y RANDO, asaim, que a decia o recorrida se div*' 

cia da  jurisprud ncia torrencial d9steTribunal, com respeito  a 
transferência de emprepaclos que trabalham em estrados de ferro, 

ais que implicitamente resulta do contrato de trabalho esta clau-

aula; 

CONSIDERANDO, mia, que o empregador pode transferir 

os seus empregados de  unt local pare outro, desde que no lhes re 

4uza o ganho e no os coloque cm aitua o interior t que tinham 

antes da. transferencia; 

CONSI ERAND'), finalmente, que o recorrido no demons - 

trou haver quobra sensivol de padrão de vida entre o primitivo 

local de trabalho Campinas, e Casa Branca, local para onde foi 

transferido, sendo certo quo o salário mínimo vigente para ambas 

as localidades é id nttoo, por abrangidas dentro da mesma  zona 

salarial s 
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os  rhra  di  roi10 flnc!'n3i do Tr ba1ho, 

por unanimidade, cri tomar annI�Ceimento do recurso a dar-lhe provi 

manto para, reformando a doc.s7o recorrida, ju1g r improcedente a 

roclaniaç o formulada contra n recorrentes 

Cu t  e-cftusn. 

Rio de Janeiro, 9 de maio de 1 914.6 

Qereldo Montedonio !e erra de Menezes 

Publicado no Diário da Juati'a  em 

Presidente 
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