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TRABALHADORES ASSOCIADOS DO SINTTAV
TRANSMITIDOS PARA A TNORD
TRIBUNAL DE PENAFIEL DÁ-LHES RAZÃO
Processo. Os trabalhadores da PT, transmitidos para a TNORD, associados do SINTTAV,
decidiram avançar com um processo judicial que decorreu no Tribunal de Penafiel.
O Processo foi moroso, decorreu em 11 sessões e a Sentença já foi proferida, tendo o SINTTAV
conhecido o teor da mesma no dia 14 de Fevereiro.

Conclusão. Para que os trabalhadores possam ajuizar a sentença do Tribunal da 1ª Instância,
reproduz-se o conteúdo mais importante das conclusões, assim:
 Pelo exposto, e sem necessidade de ulteriores considerandos, julgo a presente acção

procedente, por provada, e em consequência:
a.) Declaro a nulidade da transmissão dos contratos de trabalho dos AA., da 1ª Ré para a 2ª
Ré, com todas as consequências legais, nomeadamente, as da manutenção de todos os direitos e
regalias integrantes dos seus contratos individuais de trabalho com a 1ª Ré que deverá ser
considerada a sua entidade empregadora, com a consequente reintegração nos seus postos de
trabalho ao serviço da 1ª Ré e nas respectivas categorias profissionais, funções e com a
antiguidade que lhes compete.

O trabalho do Gabinete Jurídico do SINTTAV. Os associados do SINTTAV sabem que o
seu Sindicato está devidamente apetrechado em termos de Contencioso Jurídico, com resultados
consecutivos favoráveis aos trabalhadores.
No caso concreto das Transmissões, que era um processo novo nesta matéria, mesmo assim o
SINTTAV não necessitou de recorrer a “nomes sonantes da praça pública”, especialistas em cobrar
pelos seus serviços e o resultado do trabalho do nosso Contencioso Jurídico está à vista, enquanto
os outros, nas mãos dos “famosos” vão esperando.

Atitude da Empresa. O SINTTAV não sabe qual vai ser a atitude da Empresa em relação à
sentença, se a acolhe e cumpre, se vai recorrer para o Tribunal da Relação e o processo arrastar-se
nos Tribunais não se sabendo por quanto tempo, com o crescente descontentamento e
desmotivação dos trabalhadores que não deve interessar a ninguém.

O que era lógico. Na opinião do SINTTAV, a Empresa devia assumir as consequências desta
sentença, rever as minutas para a STC e PR dos trabalhadores transmitidos e atribuir-lhe
exactamente as mesmas condições aplicáveis aos trabalhadores da MEO. Fica a mensagem.

A justiça. Todos conhecemos como funciona a justiça em Portugal, tanto ao nível dos Tribunais
como de advogados das empresas, alguns bem “mais papistas que o papa” e a PT/MEO tem muito
disso.
Porém, no caso do Tribunal de Penafiel, o SINTTAV reconhece a isenção com que todo o processo
foi tratado ao longo das 11 sessões, culminando com a sentença agora proferida.
Se toda a justiça funcionasse assim, Portugal seria um País bem diferente, tanto no mundo laboral
como em termos gerais, em que a corrupção alastradora teria sido banida.

Ganhamos uma batalha, ainda não ganhamos a guerra. O SINTTAV não anda à
procura de títulos pomposos para a sua informação, a nossa preocupação e dever, é transmitir aos
trabalhadores o resultados do nosso trabalho.
Neste caso concreto da Transmissão dos trabalhadores para a TNORD, ganhamos uma batalha, a
do Tribunal da 1ª Instância, ainda não ganhamos a guerra, temos que esperar para saber se a
Empresa recorre para o Tribunal da Relação e se sim, qual vai ser a decisão.


Os Sindicatos são a força dos trabalhadores organizados.



Sindicaliza-te.



Reforça o SINTTAV.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da
ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.
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