
Sobre o fim do 
Imposto Sindical 

Tem circulado a informação de que 
o imposto sindical vai acabar. A 
proposta feita pela CUT, Central 

Única dos Trabalhadores, quer revogar 
as sanções que constam no Capítulo III 
das seções IV e V do Capítulo III da CLT 
a respeito da Contribuição Sindical. A 
campanha contra o imposto afirma que 
não há a aplicação do imposto arrecada-
do em melhorias das condições de tra-
balho das categorias correspondentes. 
Entretanto, tal argumento não se aplica 
aos feitos do Sindicato dos Administra-
dores no Estado do Rio de Janeiro (SI-
NAERJ), bem como a diversos outros 
sindicatos diferenciados. 

No SINAERJ, os recursos prove-
nientes da Contribuição Sindical são di-
retamente revertidos para os próprios 
Administradores, como a 
atuação em Convenções 
e Acordos Coletivos de 
Trabalho, que beneficiam 
associados e não asso-
ciados do Sindicato. Além 
disso, estamos sempre à 
disposição para esclare-
cer possíveis dúvidas a respeito do im-
posto, que é fixo e corresponde ao valor 

de um dia de trabalho, sendo descon-
tado apenas uma vez por ano. 

Acreditamos que o fim da contribui-
ção compulsória vai enfraquecer os sindi-
catos brasileiros ligados aos profissionais 
liberais e, consequentemente, o movimen-
to sindical, atingindo diretamente o traba-
lhador. Além disso, a proposta da CUT 
prejudica claramente os sindicatos dife-
renciados, como é o caso do SINAERJ.

Por essas e outras razões, so-
mos contrários ao que defende a Cam-
panha cutista. Ela desvia o foco da ver-
dadeira razão da Contribuição Sindical. 
Em vez de aludir às principais pautas 
trabalhistas, põe em suspeita, no nos-
so caso, o esforço de valorizarmos o 
Administrador e a nossa luta constante 
pela defesa dos direitos e interesses da 

categoria. Esperamos 
que todos compreen-
dam que a proposta 
em questão desconsi-
dera a existência dos 
sindicatos diferencia-
dos e entendam os 

prejuízos profissionais, políticos e so-
ciais que podem ser gerados com a 
sua aprovação. 
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