
                                                                 

Delegação Regional de Santarém 
 

 
 

Rua do Colégio Militar, 19 ● 2000 - 230 Santarém ● Tel.: 243 322 486 ● Fax: 243 326 224 ● Tlm.: 916 733 709 ● Email: santarem@strup.pt 

Sindicato dos Trabalhadores de Transportes 
Rodoviários e Urbanos de Portugal 

INFORMAÇÃO  

PROCESSOS DO DESCANSO COMPENSATÓRIO 
 

Sabemos que a razão assiste aos trabalhadores, que 
as empresas devem os valores por nós apurados, 
sabemos que não estamos sozinhos neste 
entendimento e sabemos que, os tribunais que julgam, 
que ouvem testemunhas, e que têm os processos nas 
mãos, nos têm dado razão.  
 
Mas também sabemos que, infelizmente e 
contrariamente a expressão popular que diz que “ A 
JUSTIÇA É CEGA” a justiça neste país não é cega, a 
justiça deste país gira em torno dos poderosos e dos 
grandes interesses pois, afinal o que está em causa 
nestes processos, são grandes interesses. (Na Tejo 
ronda os 2 milhões de Euros em cerca de 100 
motoristas e na Ribatejana cerca de 700 mil €). 

 

Estamos a falar em valores devidos aos trabalhadores que, sendo julgados com isenção e verdade, custarão as 
empresas do sector, centenas de milhões de Euros e, esta é a razão por que a justiça (Tribunal da Relação) 
está a retardar os processos ou a alterar as decisões dos tribunais de primeira instância que são quem ouvem 
as pessoas, vê e analisa documentos, enfim, são aqueles que têm uma visão da realidade e entendem o lado 
onde está a razão. 
 

Recentemente o Tribunal da Relação de Évora após recurso da Ribatejana, mandou repetir um julgamento de 
um processo que tinha sido favorável ao STRUP e aos trabalhadores da empresa. 
 

Veio agora novamente o tribunal de Santarém após nova audiência reafirmar que e passamos a citar: 
(Complementando o entendimento expresso neste acórdão temos o artigo 2º, alínea b) do Regulamento (CE) nº 
561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Março de 2006) que diz: 
 

“O presente regulamento aplica-se ao transporte rodoviário: 
a) De mercadorias, em que a massa máxima autorizada dos veículos, incluindo reboques ou semi-
reboques, seja superior a 3,5 toneladas, ou 
b) De passageiros, em veículos construídos ou adaptados de forma permanente para transportar mais 
de nove pessoas, incluindo o condutor, e destinados a essa finalidade.” 
 

Assim e uma vez que, os autocarros da ré estão sujeitos a controlo por tacógrafo (como é pressuposto do 
raciocínio constante do citado acórdão) e provou-se que transportam mais de nove pessoas, é este 
regulamento aplicável à ré, como se sustenta no aresto supra. 
 

NO STRUP NÃO SABEMOS COMO ISTO IRÁ ACABAR MAS, TEMOS UMA ÚNICA CERTEZA: 
- A certeza que fizemos e estamos a fazer o trabalho certo e bem feito, com base na Lei! 
- A certeza que iremos até ao fim para que os trabalhadores sejam ressarcidos! 
- A certeza inabalável que nunca enganámos os trabalhadores nesta luta! 
 

E TEMOS A MAIOR CERTEZA QUE NOS ENCHE DE ORGULHO ENQUANTO SINDICATO! 
 

Se no fim (em função do valor do dinheiro que parece tudo comprar neste país) algo correr mal e a justiça não seja 
feita, o STRUP ficará de consciência tranquila pois, desde o início esteve de forma responsável, denunciando, 
reivindicando e lutando para que a lei fosse cumprida. 
 
 

  - PELA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E PELO TRABALHO COM DIREITOS! 
   - PELO CUMPRIMENTO DA LEI, CONTRA OS INTERESSES INSTALADOS NO SETOR! 

 

 

 

 

TAL COMO SEMPRE 

DISSEMOS… 

 

O QUE SE APLICA É O 

DECRETO-LEI 

561/2006 

 

E NÃO O 237/2007 
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