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PROCESSO DESIGNADO POR “MÉDIAS”
RESULTADOS DO TRABALHO DO SINTTAV COMEÇAM A SURGIR
UM POUCO DA HISTÓRIA. O processo designado de cálculo dos subsídios/abonos com carácter regular e
periódico para efeitos de integração nas Férias e nos Subsídios de Férias e Natal, foi levantado pela primeira
vez pelo SINTTAV, através de comunicado.
ESTRATÉGIA SEGUIDA. O SINTTAV nunca foi nem será um Sindicato Tribunalista, pelo que só recorre aos
Tribunais quando as portas do diálogo se fecham para uma solução negociada.
Foi o que aconteceu com este processo, o SINTTAV andou muito tempo dialogando com a Empresa na
procura duma solução negociada e se ela tivesse surgido, a mesma era apresentada a cada trabalhador
incluído no Processo e seria cada um a decidir se aceitava o acordo ou pretendia seguir a via Judicial, porque o
SINTTAV defende os trabalhadores mas não os substitui nas suas decisões.
RECUSA. Só quando a Empresa assumiu uma posição clara de dizer que neste processo não havia acordo
possível é que o SINTTAV decidiu avançar com o mesmo para Tribunal.
A partir daí, foi recolher dados, elaborar os processos à medida que os dados recebidos eram suficientes,
meter os processos em Tribunal à medida que iam estando completos e esperar pelas audiências e depois
pelas sentenças.
DECISÕES JURÍDICAS. O SINTTAV tem várias dezenas de processos em Tribunal e em relação a alguns, já
começaram a sair sentenças.
O SINTTAV tem neste momento:
Uma sentença da 1ª Instância do Tribunal do Porto, do mês de Janeiro, que inclui 1 trabalhador, a qual é
favorável a este.
Uma sentença da 1ª Instância do Tribunal de Lisboa, do mês de Fevereiro, que abrange 10 trabalhadores,
igualmente favorável aos trabalhadores, esta por estranho ou não que pareça, não é referente ao processo
mais antigo metido no Tribunal.
O SINTTAV aguarda algumas dezenas de outras sentenças, que espera surjam a breve prazo e ainda maior
número de julgamentos.
Quanto às sentenças já produzidas, não sabemos se a Empresa vai recorrer, mas se o fizer é apenas para
empatar tempo, porque estamos convictos que as sentenças, tal como foram produzidas, não vão ser
alteradas.
FACTOS. Costuma-se dizer que, contra factos não há argumentos, o SINTTAV é de facto o Sindicato que
representa trabalhadores e no qual estes se revêem, pelo seu trabalho, coerência, firmeza de posições e
princípios, de cujo caminho nada o desviará, porque é o caminho certo da defesa dos trabalhadores.

A sindicalização sempre foi muito importante, mas no actual contexto da PT, 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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