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Soma-se a isto o custo da "Indústria das Reclamatórias Trabalhistas". Muito
trabalhadores ajuízam ações na Justiça do Trabalho, buscando danos morais,
horas extras e outros benefícios articulados por meio de testemunhos
"razoavelmente" instruídos. O risco é só do empregador. Só a empresa tem

Trabalhe Conosco

obrigação de pagar pesadas custas, depósitos judiciais para recorrer, além de
Twitter

honorários advocatícios e de peritos. O trabalhador não paga nada. Sequer é
processado criminalmente quando se comprova com documentos que o
mesmo mentiu para obter ganhos indevidos.
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Uma Reclamatória Trabalhista é um "prato cheio" para oportunistas. Sentenças
trabalhistas premiam empregados com condenações imorais. Existem
condenações de horas extras em que pressupõem-se que os trabalhadores
sequer durmam ou comam, muito menos que possam ter tempo em se formar
em escolas e faculdades. A decisões da justiça do trabalho condenam,
inclusive, a integração salarial quanto aos valores gastos em treinamento,
alimentação, planos de saúde e até em uniformes. Basta pedir, que a
"justiça"dá!
É necessário que esta realidade mude. Os trabalhadores devem criticar os
excessos, sob pena de renegarem o "poder" que alcançaram. Aplicar a CLT
em detrimento da realidade e das demais leis vigentes no Brasil é uma forma
de locupletamento que enfraquecerá as conquistas obtidas por meio da
democracia...
Liberdade e luta sempre têm dois lados, é só evoluir para enxergar!
ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA
efs_artigos@edisonsiqueira.com.br
Presidente do Instituto de Estudos dos Direitos dos Contribuintes
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