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Adicionais 

2- PERICULOSIDADE 

CLT. Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na 
forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do 
trabalhador a: (NR 16) 

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;    

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. 

§1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado 
um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos 
lucros da empresa. 
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§3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma 
natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo 
coletivo.   

§4o  São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em 
motocicleta. 

- Atividades insalubres e perigosas simultaneamente 

CLT. Art. 193. (...) 

§2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que 
porventura lhe seja devido. 

- Cessação do adicional 

Art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de 
periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade 
física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do 
Trabalho. 
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- Caracterização 

CLT. Art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da 
periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão 
através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, 
registrados no Ministério do Trabalho. 

- POSICIONAMENTOS TST 

SUM-39 PERICULOSIDADE. Os empregados que operam em bomba de 
gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. 

SUM-132 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO. 

I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o 
cálculo de indenização e de horas extras. 

II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em 
condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de 
periculosidade sobre as mencionadas horas.  



Adicionais 

SUM-364 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, 
PERMANENTE E INTERMITENTE. Tem direito 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.  

SUM-453 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. 
CARACTERIZAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO. DESNECES-SÁRIA A PERÍCIA 
DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT. O pagamento de adicional de 
periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de 
forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior 
ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica 
exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho 
em condições perigosas.  
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OJ-SDI1-385 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. 
ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL NO PRÉDIO. CONSTRUÇÃO 
VERTICAL. É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao 
empregado que desenvolve suas atividades em edifício (construção 
vertical), seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão 
instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em 
quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco 
toda a área interna da construção vertical.  

SUM-447 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERMANÊNCIA A BORDO 
DURANTE O ABASTECIMENTO DA AERONAVE. INDEVIDO. Os tripulantes 
e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no 
momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm 
direito ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o 
Anexo 2, item 1, “c”, da NR 16 do MTE.  
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- ELETRICITÁRIOS. ATENÇÃO REDOBRADA! 

SUM-191 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE 
CÁLCULO. Res. 214/2016. 

I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não 
sobre este acrescido de outros adicionais.  

II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob 
a égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das 
parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual 
se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.  

III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do 
eletricitário promovida pela Lei nº 12.740/2012 atinge somente contrato de 
trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o 
cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme 
determina o §1º do art. 193 da CLT.  
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SUM-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. (NÃO 
CANCELADA) 

OJ-SDI1-279 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. 
BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 7.369/85, ART. 1º. INTERPRETAÇÃO. O 
adicional de periculosidade dos eletricitários deverá ser calculado 
sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial. (CANCELADA) 
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OJ-SDI1-347 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SISTEMA ELÉTRICO DE 
POTÊNCIA. LEI Nº 7.369, DE 20.09.1985, REGULAMENTADA PELO 
DECRETO Nº 93.412, DE 14.10.1986. EXTENSÃO DO DIREITO AOS 
CABISTAS, INSTALADORES E REPARADORES DE LINHAS E APARELHOS 
EM EMPRESA DE TELEFONIA. É devido o adicional de periculosidade aos 
empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos 
de empresas de telefonia, desde que, no exercício de suas funções, 
fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho 
exercido em contato com sistema elétrico de potência. (NÃO 
CANCELADA) 

MUITA ATENÇÃO: Lei 7.369/85. Art. 1º O empregado que exerce 
atividade no setor de energia elétrica, em condições de periculosidade, 
tem direito a uma remuneração adicional de trinta por cento sobre o 
salário que perceber.  (REVOGADO PELA LEI 12.740/12) 

 

 


