
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIUTURNIDADES NÃO PAGAS 

SINDETELCO AVANÇA PARA A JUSTIÇA 
 

Conforme informámos em comunicados anteriores, o Gabinete Jurídico do 
SINDETELCO esteve a analisar o caso das Diuturnidades não pagas aos 
trabalhadores dos CTT entre 07.05.2012 e 06.12.2013, tendo dado parecer 
positivo à entrada de processos em tribunal relativos a esta situação.  

 

O mesmo parecer vai no sentido de se intentarem ações judiciais individuais, uma vez que existe 
um risco associado a uma ação coletiva, tendo em conta que a única decisão sobre este caso foi 
julgada em primeira instância no tribunal de Coimbra, não havendo uma decisão da relação ou de 
qualquer outro tribunal de primeira instância.  
 
Assim sendo existe sempre a possibilidade de haver uma decisão contrária em outro tribunal, o 
que levaria a que nenhum dos trabalhadores visse satisfeita a sua pretensão.  
 

Neste sentido, entendemos ser mais prudente colocar as ações individualmente do que correr 
riscos desnecessários, colocando em causa a defesa dos direitos dos nossos associados. 
 

O SINDETELCO está disponível para avançar para a justiça em defesa dos associados que 
pretendam recorrer a ela para verem repostos os valores das diuturnidades em falta. 
 

Os associados do SINDETELCO interessados em recorrer a tribunal deverão enviar para 
o Sindicato, cópias das folhas de vencimento desde que tiveram a última diuturnidade 
até à presente data. Os documentos devem chegar ao Sindicato devidamente 
identificados com nome, contacto telefónico e local de trabalho. 
 
Estão excluídos destes processos os trabalhadores que já tenham a última diuturnidade aplicada à 
data de 07/05/2012. 
 

Essa documentação pode ser enviada presencialmente ou via correio para a nossa sede na Rua 
Conde de Redondo Nº 60 B, 1150 – 108 LISBOA ou para a nossa Delegação Norte sita no Largo 
Alberto Pimentel Nº 6  3º Esq.,  4050 – 024 PORTO,  via email para postal@sindetelco.pt  ou ainda 
através da entrega aos nossos Dirigentes presentes nos locais de trabalho. 
 

 
Lisboa, 20 de Novembro de 2015                                                      O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO  

                                                                                                COMUNICADO 44/SN/2015 
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