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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

O Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do 

Espírito Santo, no exercício regular de um 

direito, e, no uso de suas atribuições, está 

fazendo a recobrança do pagamento da Contribuição 

Sindical Inadimplente da competência 2015. 

E, como em anos anteriores, o recebimento da 

notificação extrajudicial juntamente com a guia de 

recolhimento está gerando polêmica quanto a sua 

obrigatoriedade de pagamento. 

Muitos Corretores de Imóveis já  aproveitaram a 

oportunidade de pagamento sem a cobrança de juros 

e correção monetária e quitaram o débito. 

Mas, infelizmente, o Sindimóveis/ES vem sofrendo 

ataques com acusações infundadas, desrespeitosas e 

irresponsáveis. 

Assim, como forma de esclarecimento e informação, 

o Sindimóveis/ES, por meio desta nota, reafirma a 

obrigatoriedade do pagamento da contribuição 

sindical e convida a todos os Corretores de 

Imóveis que se aproximem e busquem junto a nossa 

assessoria jurídica qualquer esclarecimento acerca 

deste assunto. 

A Contribuição Sindical é uma modalidade de 

tributo e tem fundamento legal no arts. 149 e 8º, 

inciso IV, in fine, ambos da Constituição 

Federal/88 e também nos arts. 578 a 610 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
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O seu pagamento é de caráter obrigatório, e é 

recolhido uma vez ao ano. 

O art. 579 da CLT estabelece que a contribuição 

sindical é devida por todos aqueles que participam 

de uma determinada categoria econômica ou 

profissional, ou de uma profissão liberal. 

Assim, o  registro em conselho de classe, por sua 

vez, é o fato gerador desta contribuição pois 

torna-se habilitado para o exercício de sua 

profissão.  

Desse modo, no caso específico dos Corretores de 

Imóveis, a partir de sua inscrição no CRECI, 

ocorre o fato gerador que o condiciona de forma 

compulsória ao recolhimento da Contribuição 

Sindical. 

Válido esclarecer que o  pagamento da anuidade no 

Conselho de Classe, no caso o CRECI, garante o seu 

exercício profissional e a regularidade perante 

aquele órgão, enquanto a Contribuição Sindical é 

crédito solidário entre o Sindicato, a 

Confederação, a Central Sindical, a Federação e ao 

Fundo de Amparo ao Trabalhador, cuja destinação de 

recurso deve ser na forma prevista no art. 592 da 

CLT. 

Assim, por serem entidades distintas e a 

contribuição sindical estar classificado como 

tributo, o pagamento de um não isenta o do outro.  

Outro questionamento que vem sendo feito, e que 

merece esclarecimento é quanto a obrigatoriedade 

de seu pagamento nos casos em que o profissional 

exerce outra profissão e já fez o recolhimento 

para outro sindicato. 

Nos termos do art. 579 da CLT, a contribuição 

sindical é devida por todos aqueles que participem 

de uma determinada categoria econômica ou 

profissional, ou de uma profissão liberal, em 

favor do Sindicato representativo da mesma 

categoria ou profissão.  
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Desse modo, se o Corretorde imóveis possui outra 

profissão, com registro em dois Conselhos de 

Classe, deverá pagar a contribuição duas vezes, 

uma para cada sindicato, pois o multi profissional 

pagará contribuição sindical para os sindicatos da 

categoria profissional que pertencer, independente 

de quantas forem. 

Destaca-se que a única exceção a essa rigidez na 

compulsoriedade da contribuição sindical, é a do 

art. 585 da CLT, quando o profissional liberal é 

também empregado, ou seja, um Corretor de imóveis 

que possui sua carteira assinada e também exerce 

sua profissão de corretor de forma autônoma. Este 

é a única ressalva para recolhimento de apenas uma 

contribuição, pois, o Corretor poderá optar pelo 

recolhimento como corretor empregado ou como 

corretor autônomo. 

Contudo, por meio desta nota, reafirmamos que a  

cobrança desta contribuição não é ofensiva a 

liberdade de sindicalização, pois, a 

sindicalização continua sendo facultativa. 

O Sindimóveis/ES aproveita esta oportunidade para 

convidar a todos os Corretores de Imóveis 

empregados, associados e profissionais liberais, 

que se juntem, filiem-se, pois,  o que se busca é 

a parceria de ideias, discussões para rompermos 

com a hegemonia e a exploração. 

O que se busca neste momento de crise econômica, 

política e social, não é só oferecer ao Corretor 

de Imóveis associado, ou não, um leque de 

convênios e vantagens. 

Nosso maior objetivo é a luta coletiva pelos 

direitos do Corretor de Imóveis, como forma de 

garantir a esta categoria direitos e avançamos e 

novas conquistas. 
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O que se pretende, vai além do pagamento de uma 

contribuição que é compulsória, é aclamar a 

categoria que se juntem, que se unam em um só fim, 

o fortalecimento do Corretor de Imóveis em nosso 

Estado. 

Caso ainda haja dúvidas remanescentes nos 

colocamos a disposição de todos. 

 

 

 

 


