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 Continuação 

AÇÃO REFERENTE À DIFERENÇA DO  
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

INFORMAÇÕES REFERENTES AO ANDAMENTO DO PROCESSO 
 

O SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São 
Paulo esclarece alguns aspectos necessários quanto ao andamento 
do processo referente à diferença da periculosidade, objeto da ação 
movida em favor dos técnicos da SABESP – Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São Paulo.  
Primeiramente informamos que a referida ação foi impetrada pelo SIN-
TEC-SP em 2011, na qualidade de substituto processual, representan-
do todos os técnicos da empresa. Na inicial do processo, solicitamos a 
regularização e o pagamento retroativo aos que recebiam a periculosi-
dade em valores fracionados – inferiores a 30% – e seus devidos re-
flexos. Foi também solicitada a regularização das diferenças para 
quem já recebia os 30% de periculosidade, pois esse adicional deveria 
incidir sobre o total da remuneração e não apenas sobre o salário ba-
se (até 8 de dezembro de 2012).  

Salientamos que obtivemos êxito na ação e temos até o mês de agosto de 2020 para executarmos o 
processo. Acontece que contatamos a SABESP no intuito de finalizarmos com a maior brevidade, a 
qual nos forneceu um arquivo com os possíveis contemplados. Ao analisarmos, porém, constatamos 
que algumas situações foram suprimidas, como a dos técnicos com ação individual – no entendimen-
to da empresa, eles não fazem jus ao processo –, além dos técnicos que já recebiam os 30% e que 
empresa também não considerou nos cálculos. 
O SINTEC-SP continua trabalhando para que o maior número possível de técnicos seja incluído nos 
cálculos da ação e, sendo assim, solicitamos a todos que aguardem; afinal, trata-se de um trabalho 
minucioso com a finalidade de aproximar ao máximo da exatidão, tanto em relação aos valores quan-
to do número de técnicos beneficiados. 
Em caso de novas informações todos serão devidamente comunicados lembrando que, em relação 
ao processo, são procedentes somente as informações oficiais vei culadas pelo SINTEC-SP .  

 
FILIE-SE AO SINTEC-SP: www.sintecsp.org.br 

 

 SINTEC-SP: “Juntos, Somos mais Fortes!” 

 


