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Prolator da 
Sentença: JUIZ RUI FERREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

Enquadramento sindical. Categoria profissional 
diferenciada. Não é exigível do empregador a 
observância das cláusulas de norma coletiva de cuja 
negociação ele não tenha participado por intermédio de 
sua entidade sindical. Incidência da Súmula 374 do TST.  

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 7ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: por maioria, parcialmente vencido o 

Exmo. Desembargador Wilson Carvalho Dias, DAR PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA para: a) excluir da 

condenação as diferenças salariais em relação ao salário normativo, valor 

correspondente aos lanches e diferença de adicional noturno em razão da 

norma coletiva juntada com a petição inicial, e respectivos reflexos (alíneas 

'a', 'b' e 'c', fls. 96 e v.); b) afastar o comando de adoção, para o cálculo das 
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horas extras devidas, dos adicionais previstos nas CCTs da categoria 

diferenciada dos motoristas. Valor arbitrado à condenação reduzido em R$ 

4.000,00 para os fins legais.

Intime-se.

Porto Alegre, 07 de maio de 2014 (quarta-feira).

R E L A T Ó R I O

Inconformada com a sentença de parcial procedência do feito das fls. 

93/97, dela recorre a reclamada.

Consoante as razões das fls. 99-v./101-v., investe contra a condenação em 

diferenças salariais e horas extras.

Com contrarrazões, sobem os autos ao Tribunal para julgamento.

É o relatório. 

V O T O

DESEMBARGADORA DENISE PACHECO (RELATORA):

Enquadramento sindical. Motorista. Categoria diferenciada. 

Vantagens previstas em norma coletiva. Horas extras. A reclamada

busca afastar a condenação imposta com base na norma coletiva trazida 

com a petição inicial. Alega que seu objetivo social é o comércio varejista 

de produtos alimentícios, bebidas e bazar, sendo, por isso, associada ao 

Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Farroupilha, 

consoante sua atividade principal. Requer a aplicação do entendimento 
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consubstanciado na Súmula 374 do TST, contrariado pela decisão atacada. 

Relativamente à condenação em horas extras, acrescenta ter sido 

autorizada a compensação pela convenção coletiva de trabalho trazida com 

a defesa. Defende a validade do regime compensatório adotado, pois

preenchidos os requisito do artigo 59, § 2º, da CLT, prequestionando a 

decisão quanto ao referido dispositivo legal.

Razão parcial lhe assiste.

O contrato de trabalho em exame teve curso de 06.08.2012 a 14.03.2013, 

tendo o autor laborado na função de motorista, no setor de coleta e entrega 

(CTPS - fl. 11 e TRCT - fl. 16). A ficha de registro do empregado identifica o 

recolhimento de contribuições ao Sindicato dos Empregados do Comércio 

de Farroupilha (fl. 45). 

No que refere ao enquadramento sindical, o juízo de origem entendeu 

aplicável, ao contrato de trabalho em exame, a norma coletiva apresentada 

com a petição inicial, ajustada entre o Sindicato dos Trabalhadores em 

Transportes Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Veículos de 

Cargas de Caxias, por se tratar de categoria diferenciada, consoante 

parágrafo 3º do artigo 511 da CLT, ainda que a reclamada não tenha sido 

representada na negociação coletiva, pelo reconhecimento da eficácia 

ultralitigantes (erga omnes) de tal instrumento normativo. 

Conforme legislação pátria, o enquadramento sindical, em regra, é 

determinado pela atividade econômica preponderante da empresa, nos

termos do artigo 581, parágrafo 2º, da CLT. A exceção está prevista no 

artigo 511, parágrafo 3º, da CLT, que trata das categorias profissionais 

diferenciadas, por força de estatutos profissionais especiais ou em 

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pela Exma. Desembargadora Denise 
Pacheco.

Confira a autenticidade do documento no endereço: w w w .trt4.jus.br. Identificador: E001.4292.0987.5334.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO
0000640-72.2013.5.04.0531 RO Fl. 4

consequência de condição de vida singulares.

O contrato social da demandada registra, como objeto social, "o comércio 

varejista e a importação e exportação de produtos alimentícios, bebidas, 

artigos de bazar, de higiene e tudo o que for concernente ao ramo de 

atividade de supermercados, e, o comércio atacadista de produtos 

alimentícios, material de higiene e limpeza" (item III - fl. 35).

A reclamada, diante da sua atividade econômica preponderante, não foi 

suscitada nas normas coletivas cuja aplicação é pretendida pelo autor, não 

se cogitando de sua representação pelo único sindicato patronal que firmou 

as convenções coletivas juntadas com a peça inicial (Sindicato das 

Empresas de Veículos de Cargas de Caxias).

Assim, ainda que se cogite de vinculação do autor, por exercer a função de 

motorista, ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários,  

não se aplicam ao contrato de trabalho em exame as normas coletivas 

juntadas com a petição inicial, pois necessário seria a prova da 

participação do sindicato que representa a categoria econômica da 

reclamada (empregadora) nas negociações que deram origem a tal 

instrumento normativo, nos termos da Súmula 374 do TST, que adoto: 

"NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. 

ABRANGÊNCIA. Empregado integrante de categoria 

profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu 

empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no 

qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua 

categoria". 

Portanto, o fato de a ré não ter sido suscitada nem representada quando da 

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pela Exma. Desembargadora Denise 
Pacheco.

Confira a autenticidade do documento no endereço: w w w .trt4.jus.br. Identificador: E001.4292.0987.5334.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO
0000640-72.2013.5.04.0531 RO Fl. 5

discussão e elaboração dos instrumentos normativos constitui óbice à 

pretensão de aplicação das normas coletivas ao contrato de trabalho.

Quanto às horas extras deferidas ("acima da 8ª hora diária e 44ª hora 

semanal, computadas minuto a minuto, observando-se o art. 58, §1º, da 

CLT, com os adicionais previstos nas CCTs da categoria diferenciada dos

motoristas, sendo as prestadas em feriados com adicional de 100%, como 

se apurar nos controles de ponto existentes nos autos, com reflexos em 

repouso semanal remunerado, férias com 1/3, 13º salário e FGTS, 

restando autorizada a dedução dos valores pagos a título de horas 

extraordinárias no curso do contrato, mês a mês" - alínea 'd', fl. 96-v., 

sublinhei), o magistrado esposou  em sentença aos seguintes fundamentos:

"Na manifestação sobre documentos, o demandante aponta 

diferenças no cômputo das horas extraordinárias, por exemplo 

nos dias 02/11/2012, 12/10/2012 e 07/09/2012 e nos meses de 

janeiro a outubro de 2013, tendo em vista ter deduzido as faltas 

ao trabalho.

Esse procedimento afronta direitos trabalhistas, pois as faltas 

refletem no desconto do salário e não das horas extraordinárias. 

Ainda, o Direito do Trabalho veda a complessão de parcelas, 

como ocorreu no caso, na esteira da Súmula 91/TST.

Além desse fato, ao autor são devidos os adicionais de horas 

extraordinárias previstos nas CCTs da categoria diferenciada 

dos motoristas, nos termos do tópico precedente (cláusula 6ª, 

CCT 2012/13, sendo as trabalhadas em feriados, não 

compensados, devidas em dobro, ou seja, com adicional de 
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100%." (fl. 95)

Não foram trazidas convenções coletivas de trabalho com a defesa e, de 

acordo com os registros de horário (fls. 53/60), o reclamante laborava seis 

dias por semana, não se cogitando em regime compensatório semanal 

(para fruição de folga também em sábados). Não há, pois, falar em reforma 

da decisão pela validade de regime compensatório autorizado nas normas 

coletivas da categoria da ré, pois não juntadas aos autos. Sequer há 

insurgência específica quanto às diferenças nos cômputos das horas

extraordinárias ou na forma de dedução das faltas, sendo devidas 

diferenças de horas extras. Merece reforma, todavia, a decisão no tópico, 

na esteira do já fundamentado,  quanto à adoção dos "adicionais previstos 

nas CCTs  para o cálculo das horas extras devidas".

Pelo exposto, dou provimento ao recurso da reclamada para excluir da 

condenação as diferenças salariais em relação ao salário normativo, valor 

correspondente aos lanches e diferença de adicional noturno em razão da 

norma coletiva juntada com a petição inicial, bem como os reflexos

deferidos (alíneas 'a', 'b' e 'c', fls. 96 e v.) e para afastar o comando de 

adoção, para o cálculo das horas extras devidas, dos adicionais previstos 

nas CCTs da categoria diferenciada dos motoristas.

JUIZ CONVOCADO MANUEL CID JARDON:

Acompanho o voto da Exma. Relatora.

DESEMBARGADOR WILSON CARVALHO DIAS:

Enquadramento sindical. Motorista. Categoria diferenciada. 
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Vantagens previstas em norma coletiva. Horas extras.

Peço vênia à Relatora para divergir.

Entendo que o motorista, em razão das peculiaridades da sua profissão, é 

típico integrante de categoria profissional diferenciada e, nesta condição, 

faz jus às normas coletivas negociadas pelo seu sindicato de classe, ainda 

que eventual empregador não se enquadre na categoria econômica do 

sindicato patronal respectivo. É que no caso de categoria profissional 

diferenciada seria inviável a negociação coletiva com participação de todas 

as empresas que possuam, em seus respectivos quadros funcionais, 

trabalhadores pertencentes à citada categoria. Aplicável, assim, o efeito 

ultralitigantes daqueles instrumentos normativos, em razão caráter erga 

omnes de que se revestem. Não adoto, pois, o entendimento constante da 

Súmula 374 do TST.

Nesse sentido, aliás, o seguinte precedente:

EMENTA: ENQUADRAMENTO SINDICAL. MOTORISTAS. Os 

motoristas e seus ajudantes integram categoria profissional 

diferenciada, na forma do art. 511, § 3º, da CLT, 

independentemente da atividade econômica preponderante da 

empregadora. Recurso da ré provido. (TRT da 04ª Região, 10a. 

Turma, 0000836-35.2012.5.04.0771 RO, em 08/08/2013, 

Desembargador Wilson Carvalho Dias - Relator. Participaram do 

julgamento: Desembargador Emílio Papaléo Zin, 

Desembargador João Paulo Lucena).

Assim, nego provimento ao recurso da reclamada.
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______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADORA DENISE PACHECO (RELATORA)

JUIZ CONVOCADO MANUEL CID JARDON

DESEMBARGADOR WILSON CARVALHO DIAS
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