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Estando inc1u do na remuneraç o 
do omprogedo o pagamento,j  natura, 
nao poderá ser sonegado esse paga.-
monto, pena de, de srminado o seu 
valor, ser convertida a prestaçao 
em dinheiro. 

VISTOS E RELATADOS Lates autos em que são, 

partes: recorrente a recorrida, reciprocamente, Prancisco Se 

lanO Rabelo e Panificadora 1otropolitana Ltda: 

Francisco  Solano .Rabelo reclamou,na  tnj 

dai de tia. 2, contra a firma Panificadora Petropolitana 

Ltda., a tostaura990 de seu contrato de trabalho porque-alem 

dos seus ordenados, recebia conforme a praxe, um quiÍode pio, 

diariamente, quantidade essa reduzida pela metade pela firma 

empregadora, ct evidente prejuizo por sofrer reducio no que 

habitualmente percebia da reclamada. 

Na inatauraq o do processo procedida pi 

la Junta de Conci1iaç o e Julgamento de Petropolia, nega  a 

reclamada que houvesse redução na quantidade de pies forneci 

dos ao reclamante, apenas, no podendo este levar mais deque 

o estabelecido, ou sejam, 2 (dois) pais di rioa de Cr 0,90. 

Contrariando essa afirmativa, alega  o 

reclamante que desde que entrara ao serviço da reclamada, era. 

lhe fornecido, diariamente, dois pea, que perfaziam o 

de ul (um) quilo, e, desde setembro de 1 9I4, foi-lhe tom é-' 

oidó igual quantidade, pcu' m, pe sando apenas 500 gz'amas. 

Explicando, disse o preposto da recla-

mada, que a diferença acusada no pLeo do pgo, era devtda,pca' 

ser fabricado agora outro tipo, devido ao encarecimento  da 

materia prima, ou melhor, da farinha, e que o po  fornecido 
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anteriormente, custava  Cr O,7O, e o atual foi apreçado em 

Julgando o processo, a Junta de Conci1iaç o e Julga-

mento de origem julgou procedente, em parte, a reclamação, por maio 

ria de votos, para o efeito de condenar a firma reclamada, Panifio 

dera Petropolitana Ltda., a dar ao reclamante, Francisco Solano Ra-

belo, diariamente, duas unidades do po, de Cr O,9O cada, a ser en-

tregue peio distribuidor da empro r,adora. 

m embargos à dects o da Junta, pede o reclamante, 

embargante, reforma da deci do, condenando-se a empregadora a pagar 

11,e  a diferença em dinheiro, de meio para um quilo de pio, desde o 

ato da reol.amada,modifieador do contrato de trabalhó e decidindo,o 

troesim, caber i empi'egsdara o dever de entregar ao reclaniante,dia-

riamente, um qu fto de pio; mas, acolhendo os embargos, resolveu a 

Junta de Coneiliaç o a  lgamento, por maioria, dar-lhe provimento, 

em parte, para, reformando a deois o embargada, condenar a emprega-

dora fornecer ao embargante um quílo de po di rio, a partir cia da-

ta da prolaç o  da sentença, sem ter contudo, o embargante, direito 

* diferença ~ esp cie, relativa ao tempo em que  deixou de receber 

essa quantidade. 

Daí os recursos extraordin rjos de fie. 26-29  e 

de fia. 30-33, interpostos pela Panificadora Petropolitana Ltda  e 

por Francisco 3o1an0 Rabelo, com fundamento na letra b do arte .. 

896 da Conseiidaq o das Leis do Trabalho, citando ainda o segundo 

recorrente, como artigos de lei violados, os de nmeroa !68, 458 e 

5039 da citada Consolidação. 

Opina a Procuradoria pelo provimento ao recurso 

do segundo-recorrente (reclamante) cabivel por violaçio do arte . 

158, para o fim de lhe ser mandada pagar a import neia correapon - 

dente a dita diferença, conforme apurar-se em execuç o, julcado 
pre judicado o recurso da primeira  recorrente, Panificadora Petro-

politana Ltda. 

o relat ric. 



1 
-3.-

M, T 1. C. -  C. N. T. -  5EF V ÇO  ADMINISTRATIVO 

ISTO POSTO: 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que os recursos interpos 

tos so  cabiveis por devidamente fundamentados em lei ' 

CONSIDERANDO , de mritis, que o segundo recorrente,a1 m 

do salário fixo em dinheiro, tambem sempre recebera da empregadora 

doiè pies com piso de um (1) quilo, 08 quais a partir de setembro 

de  19!4i.  passaram a pesar, cerca de 500 gramas, como resultou prova-

do; 
CONSIDERANDO, assim, que cabe ao empregado a preetaçio 

de todas as utilidades desde que se convencionou, na forma de  sua 

remuneração, alia do ordenado estipulado, o pagamento em utilida s; 

CONSIDERANDO que toda a alteração nà contrato de tra-

balho feita tnilatoralmente, desde que resulte prejuizo a parte in 

cento, é nula de pleno direito; 

CONSIDERANDO, ainda, que a prestação iii natura £ uma 

das modalidades, prevista ec lei, de remunera çi o ao trabalhador, t 

ooz'porando-se aos salários quando ajustadas pelas partes oontratan_ 

CONSIEERANDO, finalmente, que as utilidades quando 

do pagas pelo empre gad or aio a naco tive is de o onver aio em dinho fr 

pela esti matio de 

te;. a. 

sou valor, fixada pelos meios .regulares de dire! - 

AC DAM os Membros do Conselho Nacional do Trabalho, 

P01' unanimidade de votos, to ~ conhecimento de ambos os recursos, 

para, de zn€ritis, negar provimento ao da primeira recorrente e dar 

provimento ao do empregado, a fim de reconhecer a este o direito a 

diferença de pio reclamada desde a data em que foi reduzido o res-

pectivo fornec imento, determinando seja convertido em dinheiro  o 

valor 40*500 mesmo fornecimento, tudo apurado em execuçio, de ae6r-

do com o parecer da Procuradoria da Justiça do Trabalho. 

custas ex-causa. 

Rio de Janeiro, 8 da abril do 3. 946 
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