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COMUNICADO 
 

AOS MOTORISTAS DOS TST 
 

TEMPOS DE DISPONIBILIDADE – ACÇÃO JUDICIAL 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os trabalhadores em geral e os seus Associados em particular do 

seguinte: 
 

Como o SNM já teve a oportunidade de informar, moveu uma Ação Judicial contra os TST por considerar 

que a Empresa não tinha suporte Legal para impor aos Motoristas o conceito dos Tempos de Disponibilidade 

(I e II) sem negociação prévia com os Sindicatos. 

 

O Tribunal da Relação já tinha dado razão ao SNM e, perante essa razão, os TST entenderam interpor um 

recurso para solicitar ao Supremo Tribunal de Justiça que fixasse jurisprudência no sentido de retirar a razão 

que assiste ao SNM e, por sua vez, dar razão aos TST. 
 

Veio agora o Exmo. Sr. Procurador-geral Adjunto do Supremo Tribunal de Justiça reforçar a razão que 

assiste ao SNM através de parecer enviado ao digníssimo Supremo Tribunal de Justiça. 
 

Chama-se a devida atenção a todos os Motoristas que, caso o SNM ganhe esta Ação no Supremo Tribunal de 

Justiça como é sua convicção, esta decisão só é aplicável aos Associados do SNM e a mais ninguém, na 

medida em que a Lei não permite que nenhum Sindicato represente Trabalhadores que não sejam seus 

Associados. 

 

Para além dos Associados do SNM, caso existam outros Motoristas que também pretendam receber de forma 

automática os valores a que têm direito, isto é: A receber o diferencial entre o valor pago como Tempos de 

Disponibilidade e o valor que têm direito a receber enquanto trabalho suplementar prestado, basta que se 

tornem Associados do SNM. 
 

Existimos para defender quem Trabalha, seja através do diálogo, seja através dos Tribunais ou de qualquer 

outro meio Legalmente previsto. 
 

Aos Trabalhadores, cabe-lhes a responsabilidade de avaliarem o trabalho feito pelas Organizações 

Sindicais e, com base nesse trabalho, reforçarem a força deste Sindicato através da Sindicalização.  

 

Parece que a história está prestes a repetir-se. Parece que, à semelhança do que aconteceu com os Descansos 

Compensatórios, tem que ser outra vez o SNM (aparentemente sozinho) a defender em Tribunal os 

Motoristas, parece que mais ninguém o faz.  
 

Depois, é só colher os frutos do trabalho alheio e dizer-se aos trabalhadores que fomos “nós” que conseguimos 

tudo e mais alguma coisa. Infelizmente há Motoristas que se deixam enganar facilmente, nada questionam e 

não se preocupam em saber para onde vai e para que serve a quota que paga ao seu Sindicato. Pode ser que 

um dia os Motoristas digam BASTA. 
 

SNM APRESENTOU QUEIXA À ACT 
 

O SNM  apresentou queixa à ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho por considerar que os recibos 

de vencimento emitidos pelos TST não se encontram em conformidade com a Lei.  
 

Da forma em como são emitidos, não possibilitam aos trabalhadores de decomporem esses recibos e, por esse 

motivo, os trabalhadores não sabem se receberam aquilo a que tinham ou não direito. Como é o exemplo da 

quantidade de trabalho suplementar prestado. 
  

CONTAMOS CONVOSCO 
     

SNM, 8 de Maio de 2018 

 


