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PERÍCIA TÉCNICA DE PERICULOSIDADE SERÁ REALIZADA DIA
26/03 NO POSTO DE INTERMARES
Foi marcada para dia 26/03/2018 uma perícia técnica na agência dos Correios
de Intermares/Cabedelo/PB.
A agência se situa em posto de combustível e passa por enormes riscos em
razão da possibilidade de alta combustão, tendo em vista a proximidade do
local de trabalho das bombas e tanques de inflamáveis.
Assim, os empregados deveriam receber adicional de periculosidade em razão
dos riscos que correm.
O sindicato, por sua vez, ingressou com a ação para que os empregados
recebam a implantação em seus contracheques, bem como o retroativo dos
últimos 5 anos.
Nas palavras do doutrinador Sérgio Pinto Martins (Direito do Trabalho, 2006,
Atlas, p. 637): “A periculosidade não importa fator contínuo de exposição do
trabalhador, mas apenas um risco, que não age biologicamente contra seu
organismo, mas que, na configuração do sinistro, pode ceifar a vida do
trabalhador ou mutilá-lo”.
Inclusive, se o risco ocorresse apenas durante parte da jornada de trabalho, ou
de forma eventual, o adicional de periculosidade seria devido de forma integral
conforme têm entendido a jurisprudência dominante do TST:

SÚMULA Nº 361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS.
EXPOSIÇÃO INTERMITENTE

O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá
direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral,

porque a Lei nº 7.369, de 20.09.1985 não estabeleceu nenhuma
proporcionalidade em relação ao seu pagamento.(Res. 83/1998, DJ 20.08.1998)

SÚMULA Nº 364 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO
EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE. (conversão das Orientações
Jurisprudenciais nºs 5, 258 e 280 da SBDI-1) - Res. 129/2005 - DJ 20.04.2005

I - Faz jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto
permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco.
Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado
o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.
(ex-OJs nº 05 - Inserida em 14.03.1994 e nº 280 - DJ 11.08.2003)

II - A fixação do adicional de periculosidade, em percentual inferior ao legal e
proporcional ao tempo de exposição ao risco, deve ser respeitada, desde que
pactuada em acordos ou convenções coletivos. (ex-OJ nº 258 - Inserida em
27.09.2002)

Diante disso, o sindicato requereu o reconhecimento do direito dos
substituídos ao adicional de periculosidade que diz o art. 193 da CLT, e,
para isso, a confecção de laudo pericial, a ser feito por perito indicado pelo
juízo, para comprovação do estado de perigo (art. 195 da CLT).

João Pessoa, 16 de março de 2018.

