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E M E N T A

CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. Categoria profissional 
diferenciada é aquela formada pelos empregados que 
exercem profissões ou funções que se diferenciam por 
força do estatuto profissional ou em consequência de 
condições de vida, peculiaridades e singularidades que 
envolvem o trabalho por eles prestado. O sindicato 
reclamante atua como representante dos trabalhadores 
técnicos de segurança do trabalho, categoria 
profissional diferenciada, conforme reconhecido, 
inclusive, pelo TST no julgamento de processo ajuizado 
pelo sindicato autor da presente ação. É incontroverso 
que a reclamada possui empregados técnicos em 
segurança do trabalho, bem como que não houve o 
recolhimento de contribuição sindical em favor do autor, 
tendo a reclamada afirmado na contestação que a 
recolheu para o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias na Construção Civil de Porto Alegre. O não 
recolhimento da contribuição sindical no prazo 
estabelecido autoriza a sua cobrança judicialmente, 
desde que comprovado o enquadramento sindical, pelo 
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que são devidas em parte as postulações do sindicato-
autor em relação as contribuições sindicais devidas pelo 
réu quanto aos seus trabalhadores representados pelo 
autor. Valor da condenação inalterado, para os efeitos 
legais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 8ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, dar parcial 

provimento ao recurso ordinário da reclamada para pronunciar a prescrição 

dos direitos postulados anteriores a 29/07/2008. Por unanimidade, dar 

parcial provimento ao recurso ordinário adesivo do autor para: a) condenar 

a ré ao pagamento de parcelas vincendas de contribuições sindicais, 

enquanto a reclamada possuir empregados que se enquadrem na categoria 

profissional diferenciada representada pelo sindicato-autor observados os 

critérios de cálculo determinados na sentença; b) condenar a reclamada ao 

pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor 

bruto da condenação.  Valor da condenação inalterado para os fins legais. 

Intime-se.

Porto Alegre, 26 de junho de 2014 (quinta-feira).

R E L A T Ó R I O

Inconformados com a sentença das fls. 176/181, que julgou a ação 

procedente em parte, recorrem a reclamada ordinariamente e o reclamante 

adesivamente.
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A reclamada, consoante razões de fls. 186/187, insurge-se, contra o 

indeferimento da denunciação da lide, o não reconhecimento da 

ilegitimidade ativa do autor e acerca da prescrição. Também propugna pela 

reforma do julgado relativamente à condenação ao pagamento de 

contribuições sindicais e a seu valor.

O reclamante, conforme razões de fls. 192/194, insurge-se contra a decisão 

quanto às parcelas vincendas e aos honorários advocatícios.

Custas processuais (fl.187v) e depósito recursal (fl. 188) na forma da lei.

As partes apresentam contrarrazões recíprocas, o reclamante às fls. 

195/198 e a reclamada às fls. 201/202.

Sobem os autos a este Tribunal para julgamento, sendo distribuídos a este 

Relator.

É o relatório. 

V O T O

DESEMBARGADOR FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO (RELATOR):

1. Recurso ordinário da reclamada. Matéria prejudicial exclusiva.

1.1. Legitimidade ativa

A ré (fl. 186v) refere que falta legitimidade ativa ao sindicato-autor para 

exigir-lhe a parte da contribuição sindical, nos termos do art. 589 da CLT. 

Alega que, não havendo autorização legal, não pode ser admitido que o 

sindicato busque em juízo parte da contribuição de titularidade de terceiros.

O autor (fl. 197) afirma que postulou direito próprio em relação às 
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contribuições sindicais obrigatórias, prevista no art. 579 da CLT, não tendo 

requerido direitos de terceiros.

A magistrada de primeiro grau (fls. 176/177) rejeita a arguição da

reclamada, pois esta reconhece e informa a existência de técnicos em 

segurança do trabalho nos quadros da empresa. O Juízo a quo reconhece a 

legitimidade ativa do sindicato-autor para a cobrança da contribuição 

sindical, de acordo com o art. 8º, III, da Constituição Federal e o art. 606 da 

CLT.

A questão relativa à legitimidade de parte deve ser examinada de acordo 

com a teoria da asserção, isto é, verificando-se a identidade entre os 

sujeitos do conflito de interesses presentes na versão da inicial e os sujeitos 

da relação processual. 

Assim, se o reclamante narra na inicial ser credor do sujeito “A”, o sujeito 

passivo da relação processual, em princípio, deverá ser o mesmo, “A”. Se 

após a narrativa em que declara ser credor do sujeito “A” terminar propondo 

a demanda contra sujeito “B”, sem apontar nenhum motivo para a 

responsabilidade desse outro sujeito, então estará ausente uma das

condições da ação - a legitimidade da parte.

Esse exame prescinde de análise do conjunto probatório, defluindo 

diretamente dos termos da narrativa da inicial. A conclusão resultante da 

análise probatória, no sentido de o sujeito passivo da demanda não ser 

devedor, decorre do exame do próprio mérito do litígio e não de carência 

de ação por ausência de uma de suas condições.

No presente processo, o reclamante declara, na petição inicial, ser credor 

de contribuições sindicais. A existência ou não do direito ao recebimento 

das contribuições é matéria relacionada ao mérito da ação e como tal deve 
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ser examinada.

Nega-se provimento ao recurso ordinário da reclamada.

1.2. Denunciação da lide

A ré (fl. 186v) afirma que a denunciação da lide é obrigatória àquele que 

estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, 

o prejuízo do que perder a demanda, nos termos do art. 70 do CPC. Refere 

que, incontroversamente, a contribuição sindical, inclusive dos Técnicos em 

Segurança do Trabalho, nos últimos 5 anos, foi feita para o Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias em construção Civil de Porto Alegre, razão 

pela qual entende que não poderia ter sido negada a participação, no 

presente processo, do referido sindicato, devendo ser declarada a nulidade 

do feito a partir do pedido de denunciação da lide.

O autor (fls. 196/197) apresenta contrarrazões, referindo que a denunciação 

da lide não se aplica ao processo do trabalho.

A magistrada de primeiro grau (fls. 176/177) rejeita a arguição da

reclamada, por ter o autor expressamente se manifestado contrariamente 

ao requerimento.

A liberdade para escolher quem figurará no polo passivo da demanda

constitui um dos elementos do direito de ação. Isto é, aquele em face de 

quem se pretende mover a reclamatória é uma escolha que compete ao

reclamante, sendo ele o dominus litis. Não se tratando de hipótese de 

litisconsórcio necessário, o autor pode ajuizar sua ação em face de quem 

quiser, desde que alegue manter relação jurídica com ele e narre ter 

nascido entre as partes uma pretensão resistida. Com isso o autor também 

assume o ônus de, caso se constate não haver essa relação jurídica
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alegada, ver seu pedido não acolhido (com ou sem resolução do mérito).

Assim, se o pedido do reclamante é voltado apenas contra a reclamada 

eleita para figurar no polo passivo, é contra essa que o autor pretende se 

insurgir, assumindo o ônus de, caso constatado não haver com ela relação 

jurídica, não ter por satisfeito o interesse postulado.

Nega-se provimento ao recurso ordinário da reclamada.

2. Matéria comum. Contribuição sindical. Prescrição. Parcelas 

vincendas.

A reclamada (fls. 186v/187) requer a reforma da sentença para que seja 

excluída sua condenação ao pagamento de contribuições sindicais, sob o 

argumento de que já houve seu adimplemento, ainda que para outro 

sindicato, questão que entende poder ser resolvida entre os dois sindicatos. 

Acrescenta que a contribuição sindical de março de 2008 é alcançada pela 

prescrição quinquenal. Por cautela, requer que a condenação seja limitada, 

em cada ano, a 60% do valor da contribuição sindical, atentando-se que 5% 

é devido para a confederação correspondente, 15% para a federação, 10% 

para a conta especial emprego e salário e 10% para a central sindical.

O autor (fls. 197/198) refere que a ré confessa não lhe ter adimplido as 

contribuições sindicais dos técnicos em segurança do trabalho. Assevera 

que estes empregados pertencem a categoria profissional diferenciada, 

nos termos do art. 511, § 3º, e do art. 579, ambos da CLT.

Nas razões de seu recurso ordinário adesivo, o autor (fl. 193) insurge-se 

contra a decisão que indeferiu o pedido de pagamento de parcelas 

vincendas de contribuição sindical, afirmando que estas decorrem de lei e 

nada impede o deferimento do pleito.
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Em contrarrazões, a ré (fl. 202) afirma que a sentença merece ser 

confirmada por seus próprios fundamentos na parte em que foi impugnada 

pelo recurso do autor.

O Juízo a quo (fls. 178/180) constata que as contribuições sindicais 

pleiteadas referem-se a categoria profissional diferenciada, bem como que 

é incontroverso que a ré não recolheu contribuições sindicais para o autor, 

razão pela qual condenou a ré ao pagamento de contribuições sindicais 

referentes aos últimos cinco anos, no valor correspondente à remuneração 

de um dia de trabalho dos empregados que exercem a função de técnicos 

de segurança do trabalho. Por outro lado, a magistrada de primeiro grau 

indeferiu o pedido de parcelas vincendas, por entendê-lo inviável, ante a 

natureza da ação, bem como considerou desnecessária a declaração da 

prescrição quinquenal, ante a forma como o pedido foi formulado, 

requerendo-se o pagamento das contribuições sindicais dos últimos 5 

anos.

A contribuição sindical, prevista no art. 578 e seguintes da CLT, é devida 

por todos aqueles que integrem determinada categoria econômica ou 

profissional, ou profissão liberal, em favor de seu sindicato representativo.

A regra geral de enquadramento sindical é de que ele se dá pela atividade 

preponderante do empregador, excepcionada as hipóteses em que não é 

possível identificar a atividade preponderante e em que a singularidade da 

atividade profissional ou a existência de estatuto especial autorize o seu 

enquadramento como categoria diferenciada (arts. 511, §1º e 581, §§ 1º e 

2º da CLT).

Isso evita que o enquadramento sindical do trabalhador esteja ao sabor de 

entendimentos personalistas do empregador ou de ajuste entre as partes 
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(se não se tratar de cláusula mais benéfica), mas sim, do que emana da lei 

ou de normas reguladoras.

A norma do art. 511 da CLT, dispõe:

"Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e 

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais 

de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou 

trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, 

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades 

ou profissões similares ou conexas. [...]

§ 3º. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos 

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas 

por força de estatuto profissional especial ou em consequência 

de condições de vida singulares.

§ 4º. Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam 

as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou 

profissional é homogênea e a associação é natural."

Do artigo acima, depreende-se que categoria profissional diferenciada é 

aquela formada pelos empregados que exercem profissões ou funções que 

se diferenciam por força do estatuto profissional ou em consequência de 

condições de vida, peculiaridades e singularidades que envolvem o 

trabalho por eles prestado. O enquadramento por categoria diferenciada, 

desse modo, considera a realidade da atividade desempenhada pelo 

trabalhador em seu labor diário.

No presente processo, o sindicato reclamante atua como representante dos 

trabalhadores técnicos de segurança do trabalho,  categoria profissional 

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pelo Exmo. Desembargador Francisco 
Rossal de Araújo.

Confira a autenticidade do documento no endereço: w w w .trt4.jus.br. Identificador: E001.4384.9021.1734.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO
0001056-30.2013.5.04.0017 RO Fl. 9

diferenciada, conforme reconhecido, inclusive, pelo TST no julgamento de 

processo ajuizado pelo autor da presente ação em face da União Brasileira 

de Educação e Assistência - Hospital São Lucas da PUC/RS:

"RECURSO DE REVISTA - CATEGORIA DIFERENCIADA -

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. 

Havendo, no âmbito da reclamada, empregados pertencentes à 

categoria diferenciada, a contribuição sindical relativa a estes 

deve ser recolhida em favor do sindicato representativo dessa 

categoria, por força do disposto nos arts. 511, § 2° e § 3°, 513 e

579 da CLT, no caso, o sindicato-autor. Recurso de revista 

conhecido e provido. (TST, 1a. Turma, 56040-69.2006.5.04.0029 

RR, em 20/08/2010, Ministro Vieira de Mello Filho - Relator)"

Mais recentemente, quanto ao enquadramento da categoria profissional 

dos técnicos em segurança do trabalho como diferenciada, decidiu o TST:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EMPREGADO. CATEGORIA 

PROFISSIONAL DIFERENCIADA. No âmbito das empresas 

rés, há empregados que exercem a profissão de técnico de 

segurança do trabalho, os quais integram uma categoria 

profissional diferenciada, nos termos do artigo 511, § 3º, da CLT,

porque tem suas funções diferenciadas por força de estatuto 

profissional especial (Lei nº 7.410/85 e Decreto 92.530/86) e da 

sujeição a condições de vida singulares. Assim, de acordo com 

os artigos 511, § 3°, 513 e 579 da CLT, a contribuição sindical 

dos referidos empregados deve ser recolhida em favor da 

entidade sindical representativa da respectiva categoria 
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diferenciada, no caso, o Sindicato dos Técnicos de Segurança 

do Trabalho do Estado do Ceará, autor desta ação. Agravo de 

instrumento conhecido e não provido. (TST, 8a. Turma, 1705-

15.2011.5.07.0006 RR, em 30/04/2014, Ministra Dora Maria da 

Costa - Relatora)"

É incontroverso que a reclamada possui empregados técnicos em 

segurança do trabalho, bem como que não houve o recolhimento de 

contribuição sindical em favor do autor, tendo a reclamada afirmado na 

contestação que a recolheu para o Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias na Construção Civil de Porto Alegre (fl. 45).

O não recolhimento da contribuição sindical no prazo estabelecido autoriza 

a sua cobrança judicialmente, desde que comprovado o enquadramento

sindical. Entende-se que o ajuizamento de ação de cobrança de 

contribuição sindical não pressupõe o atendimento do art. 605 da CLT, o 

qual deve ser observado quando se tratar de ação monitória. Igual 

entendimento prevalece em relação à exigência de notificação pessoal do 

sujeito passivo tributário, prevista no art. 145 do CTN, cujo atendimento não 

é pressuposto para o ajuizamento de ação de cobrança. Em relação a este 

último dispositivo legal, cabe transcrever trecho do acórdão do Processo nº 

0144500-33.2009.5.04.0512, julgado pela 4ª Turma deste Tribunal, cujo 

Relator foi o Des. Hugo Carlos Scheuermann:

"Por outro lado, entendo inaplicável ao caso em exame a regra 

geral prevista no art. 145 do CTN, que trata da necessidade da 

notificação pessoal do sujeito passivo para validar o lançamento 

do tributo. Isso porque tal dispositivo só é aplicável aos casos 

em que a parte autora utiliza a ação monitória prevista no art. 
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1.102 do CPC, que prevê a existência de prova escrita sem 

eficácia de título. Deste modo, se o sindicato autor optou por 

utilizar outro tipo de ação, que não a monitória, como meio 

processual para postular o pagamento das contribuições 

sindicais não adimplidas pela empresa ré, não se pode exigir 

que juntasse aos autos prova escrita que legitimasse a cobrança 

pretendida, como a notificação pessoal do devedor, na forma 

prevista no art. 145 do CTN."

Consequentemente, e conforme requerido na petição inicial (fl. 06) e 

deferido na sentença (fl. 180), é devido o recolhimento das contribuições 

sindicais dos trabalhadores da reclamada técnicos em segurança do 

trabalho, observada a prescrição quinquenal. Tendo a presente ação sido 

ajuizada em 29/07/2013 (fl. 02), pronuncia-se a prescrição dos direitos 

postulados anteriores a 29/07/2008.

Ainda, constata-se que a reclamada não requereu a redução do valor das 

contribuições sindicais a 60% na contestação (fls. 44/50), o que 

impossibilitou sua apreciação pelo Juízo de primeiro grau, tratando-se, 

portanto, de pedido inovatório, cuja apreciação em sede recursal é vedada 

pelo ordenamento jurídico.

Por outro lado, reconhecido o direito do autor ao recolhimento de 

contribuições sindicais, devem ser deferidas também as parcelas 

vincendas, enquanto a reclamada possuir empregados que se enquadrem 

na categoria profissional diferenciada representada pelo sindicato-autor.

Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso ordinário da reclamada 

para pronunciar a prescrição dos direitos postulados anteriores a 
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29/07/2008.

Dá-se parcial provimento ao recurso ordinário adesivo do autor para 

condenar a ré ao pagamento de parcelas vincendas de contribuições 

sindicais, enquanto a reclamada possuir empregados que se enquadrem na 

categoria profissional diferenciada representada pelo sindicato-autor 

observados os critérios de cálculo determinados na sentença.

3. Recurso ordinário adesivo do autor

3.1. Honorários advocatícios. Matéria remanescente.

O autor (fl. 194) requer a reforma da sentença quantos aos honorários 

advocatícios. Refere que o art. 114 da Constituição Federal ampliou a 

competência da Justiça do Trabalho, sendo devido o pagamento dos 

honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, a ré (fl. 202) afirma que a sentença merece ser 

confirmada por seus próprios fundamentos na parte em que foi impugnada 

pelo recurso do autor.

A magistrada de primeiro grau (fl. 180) indeferiu o pedido de pagamento de 

honorários assistenciais, por se tratar de ação ajuizada pela entidade 

sindical em nome próprio.

O artigo 5º da Instrução Normativa nº 27 do TST dispõe:

"Art. 5º Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os 

honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência."

A aplicação do art. 5º da Instrução Normativa nº 27 do TST cabe ao caso, 

pois não se trata de uma relação de emprego, mas de cobrança de 

contribuição sindical. Logo, aplica-se a regra da sucumbência prevista na 
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referida Instrução Normativa do TST.

Assim, dá-se provimento ao recurso do sindicato-autor, para condenar a 

reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% 

sobre o valor bruto da condenação, nos termos da Súmula nº 37 deste 

Tribunal.

______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADOR FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO (RELATOR)

DESEMBARGADOR JURACI GALVÃO JÚNIOR

DESEMBARGADOR JOÃO PAULO LUCENA
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