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COMUNICADO 

   

AOS MOTORISTAS DOS TST 
JULGAMENTO DESCANSOS COMPENSATÓRIOS 

 

O SNM, conforme tem sido seu apanágio, tem vindo a informar todos os Motoristas das acções tomadas em prol da 

defesa dos Direitos de quem trabalha. 

 

Conforme informação dada aos Motoristas pelo SNM, no Plenário Geral Centralizado realizado no passado dia 2 de 

Abril junto às instalações do ACT de Almada, decorreu no passado dia 8 de Abril a última sessão do julgamento 

relativo à acção judicial interposta pelo SNM contra os TST sobre os DESCANSOS COMENSATÓRIOS. 

 

O SNM gostaria de, em primeiro lugar, fazer um agradecimento público a todos os Motoristas que compareceram 

nas várias sessões que compuseram este Julgamento, independentemente da sua filiação sindical. 

 

Nesse Julgamento ficou bem patente o desespero dos TST em tentarem contrariar o que legalmente não pode ser 

contrariado, que é o Direito que os Motoristas têm relativamente aos seus Descansos Compensatórios. 

 

É forte convicção do SNM que, pela forma como o julgamento decorreu, o Tribunal irá dar razão ao SNM quanto à 

forma do pagamento aos Motoristas dos Descansos Compensatórios já vencidos, nalguns casos há 10 anos. 

 

Foi a primeira vez que o SNM presenciou, em fase de alegações finais, a Ré (TST) dirigir-se à plateia que era 

constituída por Motoristas dos TST, em vez de se dirigir ao Digníssimo Tribunal do Trabalho.  

Os TST invocaram nessas alegações a importância que os Motoristas teriam perante a Empresa e que a legislação 

relativamente aos Descansos Compensatórios não lhes seria aplicável. Até onde o desespero vai, dizemos nós. 

 

Os TST, na opinião do SNM, aproveitaram as alegações finais para gozarem e para passarem um atestado de 

estupidez aos seus Motoristas, quando tiveram o desplante de afirmar que estes profissionais seriam de primordial 

importância para a Empresa, ao que o SNM pergunta: 
 

1 - Os TST respeitam os Motoristas quando escondem os seus direitos, como aconteceu com os Descansos 

Compensatórios? 
 

2 - Os TST respeitam os Motoristas quando lhes tentam aplicar os Tempos de Disponibilidade, à revelia das suas 

Organizações Sindicais e dos próprios? 
 

3 - Os TST respeitam os Motoristas quando atropelam a lei em claro prejuízo destes? 
 

4 - Os TST respeitam os Motoristas quando lhes mudam os Serviços por estes terem a coragem de lutar pelos seus 

Direitos e/ou por estarem a cumprir com as 8 horas diárias? 
 

5 - Os TST respeitam os Motoristas quando os obrigam a ficar em casa sob o pretexto de estarem a gozar os seus 

Descansos Compensatórios, à revelia do que o Tribunal já disse sobre esta matéria? 
 

Todos nós temos vergonha na cara. Uns fazem uso dela, outros, nem por isso. 

 

FICOU MARCADA A LEITURA DA SENTENÇA PARA O PRÓXIMO DIA 16 DE MAIO 
 

O SNM cumpre com os seus compromissos. Temos a convicção de que podemos fazer ainda mais e 

melhor, mas temos que ter o apoio dos Motoristas.  A união é a nossa maior força. 

 

SINDICALIZA-TE NO SNM 
SNM, 10 de Abril de2014 


