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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

IMPOSTO SINDICAL: ENTENDA SUA IMPORTÂNCIA 
 
Diante das inúmeras dúvidas surgidas em razão do desconto da contribuição sindical 
obrigatória, o Sindicato vem esclarecer que a cobrança decorre de dispositivo 
constitucional e é um instrumento de fortalecimento do trabalho diário de 
representatividade da categoria perante os empregadores, o Estado, bem como 
perante a própria sociedade. 
 
O imposto sindical está previsto na CLT – artigos 578 a 591 – devendo o 
empregador proceder ao desconto da contribuição sindical obrigatória no mês de 
março de cada ano equivalente a 01 (um) dia de trabalho, calculado conforme item 2 
da Nota Técnica/SRT/MTE n.º 36 de 12/03/2009 (a importância correspondente à 
remuneração ou subsídio de um dia de trabalho, excetuadas as parcelas de 
natureza indenizatória). Somente os aposentados são isentos da referida cobrança. 
 
Nos termos da assembleia geral extraordinária realizada no dia 03/04/2009 no mês 
de recolhimento do imposto sindical obrigatório os servidores sindicalizados ficam 
dispensados do pagamento da mensalidade sindical voluntária. 
 
Embora o desconto relativo aos oficiais de justiça tenha sido identificado no 
contracheque como destinado ao Sindioficiais/ES, por força de decisão judicial 
transitada em julgada nos autos do MS 480-76.2011.5.10.0005 que tramitou no TRT 
10.ª Região chegando inclusive ao TST, pertence ao SINDIJUDICIÁRIO/ES, única 

entidade representativa de toda a categoria registrada legalmente no Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
 
Ainda que alguns discutam que basta o registro civil para fins de recebimento do 
imposto sindical, a jurisprudência majoritária do STJ é no sentido de que "o 
Sindicato, sem o registro no MTE, não é sujeito de direito, não lhe assistindo, 
então, o direito de ação em juízo, dado que não detém a indispensável 
representatividade da categoria, o que lhe retira a legitimidade ativa" (REsp n.º 
524.997/PB). 
 

 

NOVO PEDIDO DE LIBERAÇÃO ANTECIPADA  
DOS SERVIDORES 

 
O Sindicato nesta, terça-feira, dia 22/03, protocolou novo pedido de liberação dos 
trabalhadores a partir das 17h, nesta data (22/03) e amanhã, 23/03 em razão das 
manifestações agendadas. O requerimento foi feito dentro do mesmo processo 
protocolado na semana passada (2016.00.341.432). 

A DIRETORIA 


