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Proc. 17 Ot.8/1j  

(C3T-5 9.1 5) 191.6 

AA/ZM.  No tem direito &  rein-
tegração o empregado  em 
período dó expøriencta,m 
mo quando era idade militar. 

VISTOS E REIkTADO8 'estas autos e que ao partes 

a Coaps hia Swtft do Brasil 3/A o Amarante Paz da Silva, como 

recorrente e recorrido: 

Amaranto Paz da Silva reclamou contra aCompa-

nhia S.ift do Brasil 8/A dizendo que foi despedido em 22 de no-

vembro de 191.3 sem que houvesse dado motivo para a demiaa o, e 

que pa$aou a empregado da reclamada no dia Ij. de junho do me smo 

.ano. 

A reclamada em sua  *tesa alegou que * reo1& 

mente foi seu empregado aamate de 1 de ju h  a 22 de nov embro 

de 1943, data em que o despediu; que em face do art. 18 

da Consolidação, o mesmo  não ti a direito a qualquer indeni-

zaç o nem mesmo ao wiso prévio por que lhe foi pago em data de 

22 -d* novembro do mesmo ano, conforme a prova que juntou aos 

autos referentes ao pagamento desse avi m,, avisou, ainda, que 

o primeiro ano de tontrato de trabalho é considerado como de 

ezp.rt no1a . que o reclamante tinha sido contratado para a 

safra de 191i3. 

A. Junta de Consiliaç o e Julgamento do Rio 

Grande mandou readiitir õ reclamante nas mesmas funçasa que e 

tava exercendo na CompaibLa reclamada, e com #a mesmos 

em o direito da percepção doe sal rioa atrasados. 

inconformada a reclamada intez'pas roomao or-' 

din frio para o øoneelho Regional do Trabalho da  a. Reglio, 

tendo iate negado provimento ao recurso, confirmando a dscis 
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da la. inat noia. 

Da deoiaao do tribunal a çlLiorcoorrou. extraordiri-

rismente para esta *?.mara a Companhia Sw.ttt do Brasil cora funda-

mento no art. 896, da Conao1idaç o das Leia do Trabalho. 

Isto p&eto, 

CONSIDERANDO, preliminarmente, que o recurso set& 

legalmente fundamentado; 

CONSIDERANDO, de men tia, que ae undo a juniepru. 

denela desta Camara, o trabalhador que nao contar un ano de ser-

vi'o, no mínimo, no tem direito & reintegraQio decorrente  do 

Dioreto-2ai 5 689, de 22 de julho de 1914.5, pois, de ac&rdo com o 

18 do art. 1478 da Conaolida o das Leia do Trabalho, nenhuma in-

deniaaç o será de ida durante o primeiro ano do duração do contra-

te de trabalho, porfodo experimental por oxoel&icia; 

CONSIDE$k DO que o reclamante no tem direito a 

qualquer indenização, no se podendo, portanto, cogitar em nem-

tegraqio; 

CONSIDERANDO, a.in&a,quo o empregado tinha apenas 

14. asSeo de  serviço e recebeu at  o aviso pr vio; 

RESOLVE a Cmara de 3uatiça do Trabalho, prelimi-

narmente, por maioria de votos, tomar conhecimento do recurso e, 

de men tia, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento para, re-

formando a deciaio recorrida, julgar procedente a reolanzag o. 

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 19146. 
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