
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

PAGAMENTO DO TRABALHO SUPLEMENTAR 
 
Como é do conhecimento geral, os Orçamentos do Estado aprovados pelo Governo anterior previam a 
uniformização entre a Função Pública e o Setor Empresarial do Estado, nomeadamente no que diz respeito 
ao pagamento do trabalho suplementar, com claro prejuízo para os Tripulantes da CARRIS. Durante essa 
legislatura foi posteriormente aprovada legislação que visava a perpetuação de tal “uniformização” através 
do Decreto-lei 133/2013.  
 

Ora o SNM nunca se conformou com tal situação por considerar que os trabalhadores do tráfego não têm que 
ser obrigados a trabalhar de borla e muito menos têm que ser penalizados caso se recusem a fazê-lo, como 
foi o caso até à revogação desta norma introduzida pelo Orçamento do Estado de 2017. 
 

O SNM intentou uma Ação Judicial contra a CARRIS no sentido de o Tribunal obrigar a Empresa a pagar 
aos seus trabalhadores, o trabalho efetivamente prestados por estes. Tal pedido prende-se somente com uma 
questão de Direito e de Igualdade perante os restantes trabalhadores da Área do Tráfego. 
 

TRIBUNAL APARENTA PROMOVER A ESCRAVIDÃO 
 
O Tribunal do Trabalho de Lisboa aparenta querer promover ou recuperar alguma forma de escravidão, 
quando aceita e dá como assente o Direito de a Empresa exigir a prestação efetiva de trabalho sem que esteja 
obrigada a ter que o pagar, invocando para o efeito o Acórdão do Tribunal Constitucional. O mesmo Tribunal 
que “disse” que os cortes salariais dos trabalhadores seriam admissíveis e os da classe política é que não. 
Uma brincadeira, dizemos nós. 
 

Aparentemente o preceito na Constituição da República não tem qualquer validade jurídica para este Tribunal 
e não tem qualquer acolhimento, nomeadamente o seu Art.º 13º e o seu Artº 59º. Pois o princípio da igualdade 
em que para ‘trabalho igual, salário igual’ não tem qualquer valor.  
 

Mais se dirá, a título de informação ao aludido Tribunal, que conforme o Acórdão do STJ sito em 
http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/11aa12ab2447e05d80257935002d7e36
?OpenDocument, invoca no seu sumário um Acórdão do Tribunal Constitucional, o qual refere que “O 
princípio do ‘trabalho igual, salário igual’, corolário daquele, pressupõe a mesma retribuição para 
trabalho prestado em condições de igual natureza, qualidade e quantidade, com proibição da diferenciação 
arbitrária, materialmente infundada, só existindo violação do princípio quando a diferenciação salarial 
assente em critérios apenas subjetivos.” 
 

Se o Tribunal do Trabalho estivesse com a atenção mínima que lhe é exigida, teria chegado facilmente à 
conclusão, que o que o SNM queria e quer, é que estes trabalhadores sejam ressarcidos pelo trabalho prestado.  
 

E caso este Tribunal não fosse arrogante e se não tivesse a infelicidade de identificar esta questão como não 
“complexa” teria, dizemos nós, não prescindindo do meio de prova, desempenhado a sua obrigação com o 
zelo e a competência que se lhe exige. Como diz o povo: Se não sabe, pergunte. 
 

Aproveitamos o ensejo para informar todos os Tripulantes que o SNM vai recorrer de tal sentença por a 
considerar injusta e por considerar que a mesma não respeita a Constituição da República Portuguesa. 

 

PRECISAMOS DA VOSSA FORÇA 
 
 

SNM, 20 de Janeiro de 2017 
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