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GERAL
PROCESSO DESIGNADO POR “MÉDIAS”
TRABALHO DO SINTTAV
NOS CTT, PRIMEIRO PROCESSO GANHO.
NA PT AINDA NÃO PODEMOS CANTAR VITÓRIA, MAS…

Relembramos que o SINTTAV foi o primeiro Sindicato a tomar posição pública sobre este tema através de
Comunicado, em Janeiro de 2008.
Este processo, que o SINTTAV designou por “médias”, tem por objectivo, que os subsídios/abonos recebidos
pelos trabalhadores de forma regular e periódica, sejam pagos no mês de férias e nos subsídios de férias e natal.
Como o SINTTAV sempre perfilhou a via do diálogo para resolver os problemas laborais, após a denúncia pública
da situação, ao nível da PT, discutiu a mesma com a Empresa para saber se esta estava disponível para
estabelecermos um “Acordo de princípio” e se sim, seria depois cada trabalhador a decidir se aceitava este ou
preferia seguir com o processo para Tribunal.
Quando a Empresa informou o SINTTAV que não havia disponibilidade para estabelecer qualquer acordo extrajudicial, decidimos começar a organizar os processos e seguir a via jurídica.
Entretanto nos CTT, onde o SINTTAV também tem associados, surgiu semelhante problema e avançou-se
também para Tribunal.

PONTO DA SITUAÇÃO NESTE MOMENTO
CTT. Nos CTT face à recusa da empresa em resolver os processos através do diálogo, o SINTTAV meteu um
processo em Tribunal, que envolveu 7 trabalhadores, os que nos chegaram em condições para tal.
A sentença foi proferida no dia 11.04.2014, sendo favorável aos trabalhadores, da qual a Empresa apenas
recorreu do valor dos Juros, por conseguinte, este é um Processo ganho.

PT. O SINTTAV meteu até ao momento 32 processos, três grupos e um individual, dos primeiros que chegaram
ao Sindicato em condições de serem tratados.
Até este momento, já foram realizadas 3 audiências de partes, na sequência das quais foi marcado um
julgamento para o passado dia 5 de Maio e estão dois outros marcados para 10.09.2014 e 27.10.2014,
respectivamente.
O julgamento realizado no dia 5 de Maio prolongou-se para o dia 8 e neste momento aguarda-se a sentença.
O SINTTAV, mesmo tendo uma opinião de como decorre cada julgamento, não tem por hábito fazer previsões
do resultado dos mesmos, preferindo aguardar pela sentença.
Ao nível da PT, até ao momento deram entrada no SINTTAV 275 processos, estando praticamente todos em
condições de seguir para Tribunal, mas foi opinião dos Advogados do Sindicato, que seria aconselhável esperar
pela sentença para ver se será necessário alterar alguns aspectos da petição e foi isso que se fez, porque
preferimos jogar pelo mais seguro possível.
Como frequentemente os trabalhadores vão perguntando pelo processo, decidiu-se fazer esta informação de
forma generalizada, porque é importante que os trabalhadores tenham a informação possível sobre as
situações.

