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A remoção do  " pregado é líci-
ta quando tal condiQuo constar, Im-
plícita ou explicit mente, do con-
trato de trabalho. Nesto caso, nen-
hum aore cimo salarial e devido. 
Também e permisst a a transfer nois 
de localidade dos ocupantes de car-
gos de donrian a. 

Os er9regados cujos oontratosde 
t b l anao contenham a clausula da 
inamovibilidade, poderio ser removi 
doe em caso dsïneo asidade de  eriiI 
ço, mas tario d32re1to a um a9r820t-
ao ci. 25%,  no am imo, no aalaz'i.o 
enquanto permanecer am no movo local, 
podendo regressar ao anterior logo 
que *caiada a causa. 

A transter noia de local, a ti 
ulo de penalidade, ofende os prin 
ciptôs de proteção ao empregado, es 
tatuictos na legtalacao trabalhista, 
devendo ser considerada nula, por-
que vedada por lei. 

Incumbe a empresa satiafasór, 
por sua conta,.. todas as despesas de 
transporte, em acomodaç es oondign , 
sempre quø remover seu empregado. 

VISTOS 1 RELATADOS estes autos em que aio partes: o 

Banco de Administraç 0 Garantida i3ahlano 5/A e Arnaldo da "anta, 

Machado, como recorrente e recorrido: 

Arnaldo da Conta Machado reclama contra o Banco  de 

Administração Oar ntida hiana 2/A, o fato de haver o reclama-

do imposto uma transferência sua da Matriz em Salvador, para a 

filial ou aginota do interior do Estado, localizada em Mundo No 

vo. Declarando ilegal e abusiva a transferência pede * reinte 'a 

qio de suas funções na Matriz do Banco oomco:.pagamento de todos' 

os ealnios atrasados, juros de mora e custas. 

Defendendo-se, a reclamada, disse que a traneferztol* 

se impôs p4a necessidade de aervt o, poi a filial de 'Mando No-

vo está x'edu kjia a um ao Íunoion rio; quando sempve teve dois, e 
j.. 

isso exatamente"civando o seu movimento 4 cinco vezes maior que 
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há dois anos atruz. Que além di o todoa 03 func on r oa do Banco têm 

aceito tranefer noiaa sem a ukínima L'ÕorimLna o, quer de uma filial pa-. 

ra outra, quer da Matriz para qualquer das filiais. 

A Primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Sulvador ju 

Sou improcedente a rioianaçao e reconheceu como legal a transfer ncia 

do empregado reclamante. 

Dessa deoivao recorreu para o tribunal ad quem o empregado. 

O Conselho Regional do Trabalho da 5 Região deu provimento 

ao recurso, a fim de ser reformada a decisão da Junta, considerando-se 

ass im, aula a ordem de trunsfer noia, por ter sido ilegal, sendo rein.. 

tegrado nas suas funções na matriz do Banco, conforme os arte. 468 e 

L.69 da Consolidação das Leis do Trabalho, com o pagamento de todos os 

aal rios atrasados até porque o recorrente possue estabilidade no em-

pre$oà 

Inconformada o reoo renta, interp6s recurso extraordin rio 

1 

com fundamento no art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

V O T O: 

o. interpretar qualquer art. da Consolidação,, deverá o Juts 

levar em conta outros dispositivos da mesma lei que digam re3peito 

norma em apreciação. Esta regra permitirá por a decoberta, em toda adO 

limpidez, o ver dadeiro alcance da regra jurídica que dItari o rumo  da 

deois.o e aplicavel ao caso em exame. 

A regra geral fixada pelo art. 169 da Consolidação das Leia 

do Trabalho veda a tranafer ncta de localidade, melhor denominada, a 

moç o do empregado, por ato untÍateral da empresa. Mas ate art. dever 

ser interpretado em oonsonâzwia com seus parágrafos e com o dispo-ato flO: 

art. 470. Resulta da conjugação de tais elementos que a remoç o vedada,: 

sope contudo as seguintes exceções: 

-  quando o empregado exerce cargo de confiança; 

29 -  quando o contrato de trabalho contenha olausula tapl 11 
cita ou explioita permitindo a remoç o; 

30 -  quando ocorrer a ex inçio do estabelecimento e o em- li no f&r estavel; e, 

-  por necessidade de uerviço. 

.i 
1 
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i d.zs s casos, nenbues r8 oc  licita, devendo ser con 

sidcracia 11 ul e, con ' ucnt  :.mt . nula,  Com ntaior razão ainda quando 

a transferêncIu de local for e terminadi a titulo de penalidade, porqas 

Inc=p4tível cozi pri oípio que iriformno 11r31 to do  rabalho. Essa re-

mo o  vGdadu ao orap e ador. .,c u l'i, r casos excepcionais, permite 

a t rau ur ncia de local, contudo tiip e,  taxetivamente, à empresa a obri-

gação do arcar cern todas ai despesas resultantes, devendo o tran8porte 

do empregado e 3 a fanil1.a se prece 35a.r em  ec omoctaç es  concU nas (art. 

470 ico, cembluad.o com o nDrma r63u1ttmt0 do art. 509). 

u-ni  u rer ne alongar ri ste  assunto, que se prestaria a uma 

intere antu moro raQia, resttingi-e-el a ligeiro estudo dos itens 2 

o J. que interessa m ao caso "sub-ju(1icu".. 

quando no con;rato de trabal;qo, a cluusula d..q remo o .  ex-

pressa, nehjuna dificuldade se apresenta. Ela exist ri quando o juiz ne-

cessita auDpreeflder a condição irnplÏcita. Neste caso ha que atender pa-

ra a natureza da atividade da empregadora e o hábito ou costume impersn' 

te nai relaQ oa com seus empregados.  e a empresa possue ag&nciae, ti-

liais ou sucursais e, habitualmente, remova seus serventu rioa de um pa-

ra outro estabelecimento, por certo, aí existira a .00ndiçao implicita , 

porque o trabalhador ao contratar seus serviços aceitou as condiç es u-

suale no ambiente da empresa, co d os  ue ao olausulas a qui aderiu e 

integraram o oorxtr&ito de trabalho, pouco importa no constasse ex reasa 

mentedo ro u1amento patronal.  .  uriiprud ncia já consagrou osso enten, 

dimento.  Nestas condições estão pois as e mpresas  com rodes tia a nci* 1 

os 3a nsoa, as orgari1zaç es ferrovi rias quanto ao pessoal li ado a loco 
mo o. fia oertwatívidadesque oont m ipiioita nte a 01au8ula da re mo-; 

o, p.ex. os caixeiros-viajantes, os inspetores ou auditores etc. 

quando houver condição inipl..iotta ou explicita da livre trans 

fer ncia de localidade, racai na empresa o onus decorrente do tranaport 

-a 
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estando Isento do ucr oiuio de sa1 rio do que cogita o art. 1470, s6 a-

plic ve1 aos casos do neae sidade dti serviço. 

uantu à necessidade de serviço, age ela como, circuxist ncia 

imprevista aoarretsrido, teinporari miau nte, alteração no onLrato de tra-

balho. Embora a pre8taç o de serv.fço..%Leziha sido ajustada para local cor., 

to, quer expressamente  Àer no, isto  ,  se o empregado contratou seus 

serviços com detøzl,uinadu empresa que ao tempo, não possuia filiaia ou 

ag noias, no preasupostocte que a'pLo tarao seria na localidade do con-

trato, mesmo asei , será lícita a permitida a t nai'erancia de local, 

porque aireunst ncia8 outras, cujo evento as partes no puderaLu prever 

quando da u1sbora ão do contrato, ocorreram. Ye ta 1ip te e, ao empre-

gado removido assiste direito, além dao d0spe3a3 de 'transporte, a um 

aor acLmo percentual a6bro seu sa1 rIo, e m  base nunca irLLe'ior a5%, 

sujeito  t1if.r nça do custo do vida no novo local, ma4 ainda que idên-

ticos, a percentagem mencionada será sempre devida. Logo que cessada a 

necessidade do serviço, está assegurado ao trabalbador o regresso ao '10 

os1 primitivo, naturalmente 0010 as despesas a casta, da eprcaa, mas 

t0 cessará o obrigação do pagamento do adicional. No entanto ai. a dia-

14 

ração da•tranutez' noia no ficar condicionada à neues idade do serviço 

determinante de remoç o, ela ao torna definitiva e a precentaget do *-

cr aoimo passa a inte rar o sa1 rio. 

nato o intendimento da lei, pela conjugação doa arte-  1469 e 

4.70' cia Consolidação das -Leio do Trabalho e decorrente dos usos o coe tu.'i 

*55 no oon roio onda arenoç o, salvo condição expressa, e emgoral de-

finitive. 

Resta aplicar o caso "aub-judioe" ao exposto acima e. indagar 

do acerto ou no da seutqnça do tribunal "a quo". Endendan o ConeelhóR 

Regional no ser i.Õtta a tM sfe oia. Contrariou no s6 a Jurispru-

4uoia desta Cmara, como violou normas expressas nos arts. 469/4.70 da 

Consbltda çio. 

Conforme disse acima, as eatabelecimentos bano riOs neceaaL 

tam remover ôs seus funcionirios, por condições específicas da natureza 

da atividade que exercem, sendo, pois, condição implícita do contrato 

-J 
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de trabalho do  a:c rio a amov bi1idad6. fcr'f c6 4u6 a ernpreaa possuia 1 

varias filiais e a prova demonstra  a. nabi tua lidado da remoção.  uando 

nao bastasse tal argumento, há que ao reconhecer a necessidade doa ban-

cos em designar pura 05 postou de co uudo, em  Uu8  filiais, aqueles ser, 

ventu rios quê já. ad u1riram coziec1monto do "mettiur" buno rio, como 

índice de segurança das operações  uo lóng,e da SdC terão de realizar. 

Se oond.iç o impl otta do contrato de trabalho, no havia 00 

mo negar ao Banco a faculdade da recrio o. No caso, a0 oataria êle nu-

jeito ao aorzsoimo de 25  s&bre o nu1.rio de que co ita o art. 4709 was 

tão 56 as despesas resultantes do triz sportu,  eis acomodações condignas 

na forma do estabelecimento no pur raf o unIco do art. 470 ti da norma 

do art. 509. 

Cumpre reasal.ar, que a empresa al m de atender aos Sneargoa 

legais prontificou-se expontrieaznentc à majoração de aa.l rioa, enquanto 

durasse a aitua ao de necessidade de serviço no novo local onde Irá ti*., 

balhar, necessidade que demonstrou, a saciedade, pelo aumento do volummg 

de suas trumaç ea.  ,  exatamente essa necessidade e a expontaneidade 

aar ecimo salarial que impedem seja a ramoçio considerada como punitivA, 

conforme alega o empregado. 

o 
Merece reforma o ac rciio do Conselho Regional do Trabalho. 

Isto posto, 

RESOLVE a Câmara de Justiça do Trabalho, por maioria de voto 

tomar conhecimento do recurso e, pólo voto de deaeinpate, dar-lhe provi m 

to, para restabelecer a decie o da Junta d..4ono11iaçaõ e Julg omento. 

Custa ex-lega. 

Rio de Janeiro, 3 cia janeiro de 1946 
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