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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL, desobrigatoriedade empresas SIMPLES NACIONAL 

 

Inicialmente, cumpre informar que a contribuição sindical é prevista no art. 149 da CF/1988 e a partir do art. 578 da 
CLT e é devida por todos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma 
profissão liberal, em favor do sindicato representativo da categoria ou profissão. 

A contribuição sindical patronal deve ser recolhida em janeiro de cada ano ao respectivo sindicato de 

classe. 

Seu valor consiste em uma importância proporcional ao capital social da empresa, registrado nas respectivas juntas 
comerciais ou nos órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme a tabela progressiva descrita no 
art. 580, inciso III da CLT. Além disso, as Confederações Nacionais, como as do Comércio, da Indústria, do Transporte, 
da Saúde, entre outras, possuem critérios próprios de elaboração da tabela de classes de capital social para fins de 
cálculo do valor da contribuição sindical patronal das empresas vinculadas às suas entidades, devendo estas serem 
consultadas para verificar o efetivo valor a ser recolhido. 

Tal contribuição deve ser recolhida com base no capital social da empresa existente em janeiro. Se houver 

modificação ou elevação do valor do capital social durante o ano, não existe previsão legal para a empresa 

complementar o valor da referida contribuição. 

O recolhimento da contribuição sindical deverá ser feito mediante guia que, geralmente, é fornecida gratuitamente 
pela própria entidade sindical ou, na falta desta, por intermédio da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical 
Urbana (GRCSU), disponível para preenchimento nos sites do MTE (www.mte.gov.br) e da Caixa (www.caixa.gov.br), 
podendo ser recolhida em todos os canais da Caixa, como agências, lotéricas, correspondentes bancários, postos de 
autoatendimento, bem como nas agências do Banco do Brasil ou em quaisquer estabelecimentos bancários 
nacionais integrantes do Sistema de Arrecadação de Tributos Federais. 

Assim, o recolhimento da contribuição sindical patronal é obrigatório para todas as empresas, salvo as 

optantes pelo Simples Nacional, que estão dispensadas desta obrigação, conforme art. 13, § 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, bem como em decorrência das diversas decisões do TST e STF, que desobrigam 
estas empresas do citado recolhimento. 

Porém, vários sindicatos insistem em um entendimento diferente, e exigem de seus associados a 
contribuição respectiva, apesar da determinação legal. Em suma, alegam que a dispensa não é objetiva, e 
que a lei não poderia atribuir dispensa genérica a um tributo. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente em 15.09.2010 a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 4033) proposta pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) contra o 
dispositivo da Lei Complementar 123/2006, que isentou das contribuições sociais – especialmente a 
contribuição sindical patronal – as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional (Supersimples). 

Portanto, vencido a pretensão dos sindicatos em exigir a contribuição das empresas do Simples, resta 
sepultada eventual dúvida que havia sobre o assunto, no meio jurídico, lembrando que a Empresa já filiada 
deve obrigatoriamente pagar as contribuições patronais! 

Por fim, cumpre alertar que, para 2015, o recolhimento da contribuição sindical patronal deverá ser feito, 
impreterivelmente, até o dia 30.01.2015, uma sexta-feira. 
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