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PERICULOSIDADE 
SAESP TEVE REUNIÃO COM A TAM 

No dia 17.05.2013, o SAESP, representado por seu presidente Mandú e pelo advogado              
Dr. Marcelo, teve reunião com a Área Jurídica da TAM, especificamente com o Dr. Leonardo e 
Dr. Flávio, tendo, também, a participação da Dra. Alessandra, do Departamento de Relações 
Trabalhistas e Sindicais da empresa.

A reunião teve como pauta as pendências que envolvem o acordo judicial celebrado em 03 de 
abril de 2013, na 30ª Vara do Trabalho de São Paulo-Capital; tendo por objeto o pagamento do 
adicional de periculosidade. As pendências dão conta de que alguns funcionários que trabalham 
na manutenção noturna receberam o retroativo, enquanto que outros nada receberam. Quanto 
aos funcionários da manutenção diurna, salvo exceções, houve o recebimento do pagamento 
retroativo, mais os 30% do adicional. Segundo apurado pelo SAESP, os problemas decorrem 
das alterações, promovidas pela TAM, das  nomenclaturas de cargos, o que acabou por           
confundir e tumultuar os termos acordados.

A TAM, por meio de seus representantes, informou ao SAESP, que já resolveu o problema da 
retroatividade dos auxiliares de mecânicos e dos mecânicos de estrutura. Quanto aos mecânicos 
líderes, supervisores e líderes de rampa, agentes e auxiliares de aeroporto e agentes de pista; 
também existem pendências, visto que uns receberam e outros ficaram sem nada. Quem           
recebeu, ficou restrito aos 30% correspondentes ao adicional de periculosidade, sem que 
recebessem o valor retroativo.

O SAESP defende que todos os funcionários, cobertos pelo acordo, tenham direito ao adicional 
de periculosidade, incluindo-se os valores retroativos pactuados. Foi elaborada uma relação de 
todos os funcionários que não receberam o adicional e/ou o pagamento retroativo; que será 
encaminhada para a TAM e à Justiça do Trabalho, para as devidas providências.

A TAM pediu prazo até o dia 10.06.2013, para que possa revisar todos os casos. O SAESP     
ponderou que o prazo é até o dia 22.05.2013, alegando que a empresa já teve tempo suficiente 
para equacionar as pendências existentes. Também foi ressalvado que o sindicato tratará de 
buscar diretamente a 30ª Vara do Trabalho, na pessoa de sua juíza titular, Dra. Cláudia Elisandra 
de Freitas Carpenedo, para quem informará todas as pendências existentes, visando resguardar 
os direitos de todos os funcionários prejudicados.


