
Te enganham com o salário? O que fazer?
Você têm direito ao salário - tambem sem permissão de residência!

Não é sempre possivel conquistar esse direito. Mais têm algumas experiências que mostram 
que vale a pena reclamar o salário não pago diante de um tribunal de trabalho - com a ajuda de 
um/a advogado/a que lhe represente, mesmo que você não tenha permissão de residência.

Para evitar riscos, basta que você não apareça pessoalmente ao tribunal, porém 
representado/a por um/a advogado/a. Não é necessário que você indique o seu endereço 
residencial.

. 

Conforme as experiencias o tribunal do trabalho de Berlim só se interessa pela relação de 
trabalho e pelo trabalho não pago e considera a sua situação legal no pais como irrelevante. 

As despesas para um/a advogado/a podem ser solicitados ao  estado. Essa ajuda de custos 
chama-se Prozesskostenhilfe. Geralmente essas solicitações são aprovadas. 

Mais têm algumas coisas as que vocês deve prestar atenção para que suas possibilidades de 
exito no processo sejam maiores:

- Tambem um convenio verbal (anote tudo exactamente) sobre seu trabalho (local, quantas 
horas, tipo de atividades, salário) é válido como contrato laboral. É bom ter testemunhas - 
especialmente se elas têm documentos e podem falar diante do tribunal.

- Você têm que provar que existia a relação de trabalho e quanto trabalhou. O seja: Faça 
anotações diarias, qué, onde quando e quanto tempo você trabalhou e quem foi a pessoa 
que deu as instrucções. Tambem se devem anotar as pausas. Para isso convem usar uma 
agenda ou listas especiais de salário que você preenche regularmente. Para provar onde, 
quando e quanto trabalhou tambem é importante que você indique os nomes das pessoas 
que servirám de testemunhas.

- Faça a reclamação do não pagamento do salário por escrito no maximo depois de dois 
meses ou melhor logo depois de um mes. Não se acomode! E reclame o salário. É 
importante mandar a carta como carta registrada (Einschreiben mit Rückschein) e fazer 
uma cópia da carta e guarda-la. E não esqueca: Passado os dois meses você não têm mais 
direito de reclamar o salário. 

- Você deve dar ao patrão sómente as mínimas informações sobre a sua pessoa possiveis 
para que não possa fazer pressão contra você. Por exemplo não indique o endereço 
correto. Varias vezes já aconteceu que os patrões denunciaram a pessoa na policia de 
extrangeiros (Ausländerbehörde) para não ter que pagar o salário.
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Não sempre os processos reclamando um salário resultam num exito. Apesar disso é 
importante mostrar aos patrões que não pagam e abusam da sua situação dificil que o poder 
deles não é intocavel e sem limites, mais que existem formas de denuncia-los. 

Muitas vezes já chega uma carta ao patrão escrita por um centro de consulta ou por um/a 
advogado/a onde se reclama o salário para que o patrão pague. E importante mostrar aos 
patrões que não estão num espaco de impunidade. 

È importante que se juntem todas informações sobre os patrões que não pagam o salário. 
Pode envia-las aos centros de consulta, para que eles passem as informações a outras 
pessoas. É lá onde irá receber informações sobre os passos necessarios e onde procuram 
um/a advogado/a para você. 

Para mas informacoes e apoio: 
flyer do AK trabajo indocumentado (sindicato verdi) neste website (“Aktivitäten”
e tambem: http://besondere-dienste.bb.verdi.de/lbzfg_sonstige_dienstleistungen/
verdi_ak_undokumentierte_arbeit/verdi_ak_undokumentierte_arbeit/
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