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COMUNICADO 

 

AOS MOTORISTAS DOS TST 
 

EMPRESA RECONHECE ENORME COMPETÊNCIA AO 

SNM E AGE EM CONFORMIDADE  
 

Os TST fazem um dos maiores cumprimentos da história ao SNM e ao seu trabalho. Por esse motivo, 

o SNM agradece publicamente o reconhecimento feito, ainda que não tenha sido essa a sua intenção. 
 

Os TST admitiram que os seus serviços jurídicos não têm a competência necessária para 

enfrentar o SNM de igual para igual em Tribunal, pois tiveram a necessidade de prescindir dos 

seus serviços jurídicos para contratualizarem alguém com a competência necessária para ombrear 

com o SNM.  
 

Se existissem dúvidas e caso fosse necessário fazer prova da competência dos serviços jurídicos do 

SNM, aqui estaria a prova inequívoca de que o SNM está muito bem servido de Advogados e que 

estes têm uma competência que só rivaliza com as maiores Sociedades de Advogados do País como 

é, por exemplo, a Sociedade de Advogados - Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva. 

 

Esta é a prova de que o SNM está no Bom Caminho e que a Empresa não anda em “roda livre” pois 

o SNM não a autoriza.  

 

Como a Empresa entendeu recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, até que este se 

pronuncie, a obrigação da empresa em pagar os “tempos de disponibilidade” como trabalho 

suplementar, fica suspensa. 

 

O SNM está em condições de afirmar que, caso o Supremo Tribunal de Justiça dê razão ao SNM, 

como estamos em crer que dará, essa decisão será extensiva a todos os Motoristas 

independentemente de serem ou não seus Associados.  
 

Mais uma vez, o trabalho do SNM e o resultado que pensamos ter, irá substituir a inoperância de 

alguns e irá repercutir-se de forma positiva nos trabalhadores que são Associados nesses Sindicatos. 

Como aconteceu com a questão dos Descansos Compensatórios. 
 

Se o SNM não tivesse sido chamado aos TST, ainda hoje nenhum trabalhador saberia desse Direito 

e nenhum trabalhador teria recebido o que é seu por direito. Esta é uma das verdades indiscutíveis, 

diga-se agora, o que se disser.  

 

Ao contrário do que alguns pretendem fazer crer, o SNM não esconde informação aos 

Trabalhadores, seja esta do seu agrado ou não. O SNM continuará a informar todos os Motoristas 

dos TST e espera que estes reconheçam o trabalho feito e, por via desse reconhecimento, possam 

dar a força que o SNM necessita e merece para fazer mais e melhor. 

 

 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 

 
SNM, 25 de Janeiro de 2018 

 


