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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO 

Obrigatoriedade, Contribuição, Recolhimento, Categorias Diferenciadas, 

1. INTRODUÇÃO 

Antes de iniciarmos o estudo referente à contribuição sindical dos empregados, vale trazer à 

baila algumas considerações sobre as contribuições instituídas pelos sindicatos.

Primeiramente, é importante destacar que independe de autorização do Estado a associação 

profissional ou sindical. Tal decisão é facultativa ao empregado, neste sentido, entende

o Poder Público não poderá interferir na organização sindical, conforme rezam os

5°, XVIII, e 8°,caput, e inciso I

Destacamos, ainda que é de competência exclusiva da União instit

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Conforme disposto nos artigos 580

anual e de natureza obrigatória, será recolhida de uma só vez e corresponderá à importância 

de um dia de trabalho para os empregad

remuneração, independente se o empregado for sindicalizado ou não.

É da obrigatoriedade dos empregadores proceder ao desconto da contribuição sindical sobre a 

folha de pagamento de seus empregados, este desconto oc

ano. A quantia descontada deverá ser recolhida para o Sindicato Representativo da Classe.

Não existindo sindicato representativo da classe, na base territorial, o recolhimento da 

contribuição sindical será feito à Federação c

à Confederação na inexistência da Federação. Não existindo nenhuma entidade 

representativa, os valores da contribuição sindical devem ser repassados à conta Emprego e 

Salário junto ao Ministério do Trabalho 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO 
EMPREGADO 

Obrigatoriedade, Contribuição, Recolhimento, Categorias Diferenciadas, 

Anotações 

Antes de iniciarmos o estudo referente à contribuição sindical dos empregados, vale trazer à 

s sobre as contribuições instituídas pelos sindicatos.

Primeiramente, é importante destacar que independe de autorização do Estado a associação 

profissional ou sindical. Tal decisão é facultativa ao empregado, neste sentido, entende

não poderá interferir na organização sindical, conforme rezam os

inciso I, da Constituição Federal de 1988. 

Destacamos, ainda que é de competência exclusiva da União instituir contribuições sociais de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

artigos 580 a 582 da CLT, a contribuição sindical dos empregados é 

anual e de natureza obrigatória, será recolhida de uma só vez e corresponderá à importância 

de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida 

remuneração, independente se o empregado for sindicalizado ou não. 

É da obrigatoriedade dos empregadores proceder ao desconto da contribuição sindical sobre a 

folha de pagamento de seus empregados, este desconto ocorrerá no mês de março de cada 

ano. A quantia descontada deverá ser recolhida para o Sindicato Representativo da Classe.

Não existindo sindicato representativo da classe, na base territorial, o recolhimento da 

contribuição sindical será feito à Federação correspondente à mesma categoria profissional, ou 

à Confederação na inexistência da Federação. Não existindo nenhuma entidade 

representativa, os valores da contribuição sindical devem ser repassados à conta Emprego e 

Salário junto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO 

Obrigatoriedade, Contribuição, Recolhimento, Categorias Diferenciadas, 

Antes de iniciarmos o estudo referente à contribuição sindical dos empregados, vale trazer à 

s sobre as contribuições instituídas pelos sindicatos. 

Primeiramente, é importante destacar que independe de autorização do Estado a associação 

profissional ou sindical. Tal decisão é facultativa ao empregado, neste sentido, entende-se que 

não poderá interferir na organização sindical, conforme rezam os artigos 

uir contribuições sociais de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

da CLT, a contribuição sindical dos empregados é 

anual e de natureza obrigatória, será recolhida de uma só vez e corresponderá à importância 

os, qualquer que seja a forma da referida 

É da obrigatoriedade dos empregadores proceder ao desconto da contribuição sindical sobre a 

orrerá no mês de março de cada 

ano. A quantia descontada deverá ser recolhida para o Sindicato Representativo da Classe. 

Não existindo sindicato representativo da classe, na base territorial, o recolhimento da 

orrespondente à mesma categoria profissional, ou 

à Confederação na inexistência da Federação. Não existindo nenhuma entidade 

representativa, os valores da contribuição sindical devem ser repassados à conta Emprego e 



2. OBRIGATORIEDADE

Conforme já citado, a contribuição sindical dos empregados é de natureza obrigatória, será 

recolhida de uma só vez e corresponderá a importância de um dia de trabalho para os 

empregados, qualquer que seja a forma da

empregado for sindicalizado ou não, de acordo com o

A Constituição Federal prevê no

os artigos 578 e 579 da CLT. 

3. CONTRIBUIÇÃO 

O artigo 582 da CLT prevê que o valor da contribuição sindical dos empregados será 

equivalente à remuneração de um dia de trabalho, qualquer que seja

Neste diapasão vale trazer à baila a descrição de remuneração disposta no

seja, a remuneração do empregado será composta não s

importâncias fixas estipuladas, bem como as comissões, percentagens, gratificações 

ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.

Sendo assim, concluímos que, os adicionais de horas extras, periculosida

horas noturnas, gratificações, ou qualquer verba de natureza salarial integrará a remuneração 

do empregado, desde que habituais.

Em relação às horas extras, até o momento inexiste entendimento pacificado se integrará ou 

não a remuneração do empregado para servir de base para a contribuição sindical. Sendo 

assim, orienta-se que o sindicato da categoria seja consultado para o esclarecimento.

Segundo preceitua o artigo 582

a) a uma jornada normal diária de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por 

unidade de tempo (horista, diarista, semanalista, quinzenalista ou mensalista).

b) a 1/30 avos da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, 

empreitada ou comissão. 

c) a 1/30 da importância que tiver servido de base ao desconto da contri

quando o salário for pago em utilidades (in natura) ou nos casos em que o empregado receba 

habitualmente gorjetas. 

 

 

2. OBRIGATORIEDADE 

Conforme já citado, a contribuição sindical dos empregados é de natureza obrigatória, será 

recolhida de uma só vez e corresponderá a importância de um dia de trabalho para os 

empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração, independente se o 

empregado for sindicalizado ou não, de acordo com o artigo 580, inciso I da CLT.

prevê no artigo 149 a contribuição sindical, concomitantemente com 

 

da CLT prevê que o valor da contribuição sindical dos empregados será 

equivalente à remuneração de um dia de trabalho, qualquer que seja a forma de remuneração.

Neste diapasão vale trazer à baila a descrição de remuneração disposta no artigo 457

seja, a remuneração do empregado será composta não só pelo seu salário, mas também pelas 

importâncias fixas estipuladas, bem como as comissões, percentagens, gratificações 

ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 

Sendo assim, concluímos que, os adicionais de horas extras, periculosidade, insalubridade, 

horas noturnas, gratificações, ou qualquer verba de natureza salarial integrará a remuneração 

do empregado, desde que habituais. 

Em relação às horas extras, até o momento inexiste entendimento pacificado se integrará ou 

do empregado para servir de base para a contribuição sindical. Sendo 

se que o sindicato da categoria seja consultado para o esclarecimento.

artigo 582, § 1° da CLT, será considerado como dia de trabalho:

a) a uma jornada normal diária de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por 

tempo (horista, diarista, semanalista, quinzenalista ou mensalista).

b) a 1/30 avos da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, 

c) a 1/30 da importância que tiver servido de base ao desconto da contribuição previdenciária, 

quando o salário for pago em utilidades (in natura) ou nos casos em que o empregado receba 
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Conforme já citado, a contribuição sindical dos empregados é de natureza obrigatória, será 

recolhida de uma só vez e corresponderá a importância de um dia de trabalho para os 

referida remuneração, independente se o 

da CLT. 

a contribuição sindical, concomitantemente com 

da CLT prevê que o valor da contribuição sindical dos empregados será 

a forma de remuneração. 

artigo 457 CLT, ou 

ó pelo seu salário, mas também pelas 

importâncias fixas estipuladas, bem como as comissões, percentagens, gratificações 

de, insalubridade, 

horas noturnas, gratificações, ou qualquer verba de natureza salarial integrará a remuneração 

Em relação às horas extras, até o momento inexiste entendimento pacificado se integrará ou 

do empregado para servir de base para a contribuição sindical. Sendo 

se que o sindicato da categoria seja consultado para o esclarecimento. 

da CLT, será considerado como dia de trabalho: 

a) a uma jornada normal diária de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por 

tempo (horista, diarista, semanalista, quinzenalista ou mensalista). 

b) a 1/30 avos da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, 

buição previdenciária, 

quando o salário for pago em utilidades (in natura) ou nos casos em que o empregado receba 



4. RECOLHIMENTO 

De acordo com o citado anteriormente, a contribuição sindical dos empregados deverá ser 

descontada, pelo empregador na folha de pagamento do mês de março, no modo disposto 

no artigo 582 da CLT. 

O recolhimento da quantia retida dos empregados, referente à contribuição si

deverá ocorrer até o dia 30 de abril, conforme preconiza o

Referido recolhimento será feito por meio da GRCSU (Guia de Recolhimento de 

Sindical Urbana) conforme determina a

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO (...) resolve:

Artigo 1°: Aprovar o modelo da Guia de Recolhimento de Contribuição 

GRCSU para empregadores, empregados, avulsos, profissionais liberais e agentes ou 

trabalhadores autônomos (Anexo I

preenchimento (Anexo II da referida Portaria).

Parágrafo único: A GRCSU é 

devidos a título de contribuição sindical urbana, sendo composta de duas vias: uma 

destinada ao contribuinte, para comprovação da regularidade da arrecadação e outra à 

entidade arrecadadora. 

A GRCSU poderá ser encontrada no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego 

- MTE (www.mte.gov.br) e da CAIXA (www.caixa.gov.br). Contudo, é comum os sindicatos 

disponibilizarem a guia em seus próprios “sites”.

4.1. Prazos Diversos para o Recolhimento

Embora a contribuição sindical do empregado deva ser recolhida no dia 30 de abril, há que ser 

verificado junto ao sindicato da categoria se há data diferenciada estipulada. Contudo, esta 

data nunca poderá ultrapassar o prazo previsto no

do mês de abril. 

Para os empregados admitidos após o mês de março, ou afastados de suas atividades, o 

recolhimento das contribuições sindicais d

conforme situações elencadas abaixo:

 

 

De acordo com o citado anteriormente, a contribuição sindical dos empregados deverá ser 

pelo empregador na folha de pagamento do mês de março, no modo disposto 

O recolhimento da quantia retida dos empregados, referente à contribuição si

deverá ocorrer até o dia 30 de abril, conforme preconiza o artigo 583 da CLT. 

Referido recolhimento será feito por meio da GRCSU (Guia de Recolhimento de 

Sindical Urbana) conforme determina a Portaria MTE n° 488/2005, em seu artigo 1°

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO (...) resolve: 

: Aprovar o modelo da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana 

GRCSU para empregadores, empregados, avulsos, profissionais liberais e agentes ou 

trabalhadores autônomos (Anexo I da referida Portaria), bem como as instruções de 

da referida Portaria). 

A GRCSU é o único documento hábil para a quitação dos valores 

devidos a título de contribuição sindical urbana, sendo composta de duas vias: uma 

destinada ao contribuinte, para comprovação da regularidade da arrecadação e outra à 

poderá ser encontrada no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego 

MTE (www.mte.gov.br) e da CAIXA (www.caixa.gov.br). Contudo, é comum os sindicatos 

disponibilizarem a guia em seus próprios “sites”. 

Prazos Diversos para o Recolhimento 

Embora a contribuição sindical do empregado deva ser recolhida no dia 30 de abril, há que ser 

verificado junto ao sindicato da categoria se há data diferenciada estipulada. Contudo, esta 

data nunca poderá ultrapassar o prazo previsto no artigo 583 da CLT, ou seja, o trigésimo dia 

Para os empregados admitidos após o mês de março, ou afastados de suas atividades, o 

recolhimento das contribuições sindicais deve ocorrer no mês subseqüente

conforme situações elencadas abaixo: 
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De acordo com o citado anteriormente, a contribuição sindical dos empregados deverá ser 

pelo empregador na folha de pagamento do mês de março, no modo disposto 

O recolhimento da quantia retida dos empregados, referente à contribuição sindical patronal 

 

Referido recolhimento será feito por meio da GRCSU (Guia de Recolhimento de Contribuição 

artigo 1°, § único: 

Sindical Urbana - 

GRCSU para empregadores, empregados, avulsos, profissionais liberais e agentes ou 

da referida Portaria), bem como as instruções de 

o único documento hábil para a quitação dos valores 

devidos a título de contribuição sindical urbana, sendo composta de duas vias: uma 

destinada ao contribuinte, para comprovação da regularidade da arrecadação e outra à 

poderá ser encontrada no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego 

MTE (www.mte.gov.br) e da CAIXA (www.caixa.gov.br). Contudo, é comum os sindicatos 

Embora a contribuição sindical do empregado deva ser recolhida no dia 30 de abril, há que ser 

verificado junto ao sindicato da categoria se há data diferenciada estipulada. Contudo, esta 

da CLT, ou seja, o trigésimo dia 

Para os empregados admitidos após o mês de março, ou afastados de suas atividades, o 

subseqüente ao desconto, 



Admissão 

Antes do Mês 

de Março 

Neste caso o desconto deverá ocorrer no mês de março.

Admissão no 

Mês de Março 

- O Empregador deverá verificar se já houve o devido desconto na

empresa anterior referente ao ano atual, assim evitando outro 

- Caso tenha ocorrido o desconto em admissão anterior, anotar na 

- Caso não tenha ocorrido o desconto, o mesmo deverá ocorrer no 

Admissão Após 

o Mês de Março 

O desconto deverá ser realizado no primeiro mês subsequente ao do 

início do trabalho, caso o desconto ainda não tenha ocorrido no ano 

Empregado 

Afastado 

O empregado que se encontra afastado da empresa no mês de março, 

sem percepção de salários, por motivo de doença,acidente do trabalho 

ou licença não remunerada, deverá sofrer o desconto da Contribuição 

Sindical no primeiro mês subsequente ao do retorno ao 

Aposentado 

O aposentado que retorna à atividade como empregado e, portanto, 

incluído na folha de pagamento, fica sujeito ao desconto da 

 

4.2. Recolhimento fora do Prazo

Ocorrendo o recolhimento espontâneo da contribuição sindical fora do prazo determinado pela 

CLT (até 30 de abril) o valor terá o acréscimo de multa de 10% nos 30 primeiros dias, com o 

adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 

ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade, conforme o disposto no

600 da CLT. 

Em relação à correção monetária, está abolida, tendo 

elevados não faz mais parte do cenário da economia nacional.

 

 

 

 

Neste caso o desconto deverá ocorrer no mês de março.

O Empregador deverá verificar se já houve o devido desconto na

empresa anterior referente ao ano atual, assim evitando outro 

desconto. 

Caso tenha ocorrido o desconto em admissão anterior, anotar na 

Ficha de Registro. 

Caso não tenha ocorrido o desconto, o mesmo deverá ocorrer no 

próprio mês de março, para recolhimento em abril.

O desconto deverá ser realizado no primeiro mês subsequente ao do 

início do trabalho, caso o desconto ainda não tenha ocorrido no ano 

corrente. 

O empregado que se encontra afastado da empresa no mês de março, 

sem percepção de salários, por motivo de doença,acidente do trabalho 

ou licença não remunerada, deverá sofrer o desconto da Contribuição 

Sindical no primeiro mês subsequente ao do retorno ao 

O aposentado que retorna à atividade como empregado e, portanto, 

incluído na folha de pagamento, fica sujeito ao desconto da 

Contribuição Sindical, no mês seguinte ao do retorno.

Recolhimento fora do Prazo 

Ocorrendo o recolhimento espontâneo da contribuição sindical fora do prazo determinado pela 

CLT (até 30 de abril) o valor terá o acréscimo de multa de 10% nos 30 primeiros dias, com o 

adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 

ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade, conforme o disposto no

Em relação à correção monetária, está abolida, tendo vista que a inflação em patamares 

elevados não faz mais parte do cenário da economia nacional. 
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Neste caso o desconto deverá ocorrer no mês de março. 

O Empregador deverá verificar se já houve o devido desconto na 

empresa anterior referente ao ano atual, assim evitando outro 

Caso tenha ocorrido o desconto em admissão anterior, anotar na 

Caso não tenha ocorrido o desconto, o mesmo deverá ocorrer no 

ento em abril. 

O desconto deverá ser realizado no primeiro mês subsequente ao do 

início do trabalho, caso o desconto ainda não tenha ocorrido no ano 

O empregado que se encontra afastado da empresa no mês de março, 

sem percepção de salários, por motivo de doença,acidente do trabalho 

ou licença não remunerada, deverá sofrer o desconto da Contribuição 

Sindical no primeiro mês subsequente ao do retorno ao trabalho. 

O aposentado que retorna à atividade como empregado e, portanto, 

incluído na folha de pagamento, fica sujeito ao desconto da 

Contribuição Sindical, no mês seguinte ao do retorno. 

Ocorrendo o recolhimento espontâneo da contribuição sindical fora do prazo determinado pela 

CLT (até 30 de abril) o valor terá o acréscimo de multa de 10% nos 30 primeiros dias, com o 

adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% ao mês, 

ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade, conforme o disposto no artigo 

vista que a inflação em patamares 



5. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Conforme trazido pelo Precedente Normativo do TST n° 41, as empresas deverão encaminhar 

à entidade profissional, cópia das guias de cont

nominal dos respectivos salários, no prazo máximo de 30 dias após o desconto. Vejamos:

 

“PRECEDENTE NORMATIVO N° 41

(positivo). As empresas encaminharão à entidade 

sindical e assistencial, com a relação nominal dos respectivos salários, no prazo máximo de 30 

dias após o desconto”. 

6. CATEGORIAS DIFERENCIADAS

Primeiramente, vale destacar que é considerada categoria diferenc

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatutos 

profissionais especiais ou em consequência de condições de vida singulares, conforme 

preceitua o artigo 511, § 3° da CLT.

A principal característica destas categorias é o fato de possuírem regulamentação específica 

de trabalho diferente dos demais empregados da empresa.

Para estas categorias, a contribuição sindical dos empregados é destinada aos sindicatos 

dessas categorias, independentemente do enquadramento dos demais empregados.

Sendo assim, o recolhimento deverá ser efetuad

GRCSU própria para a entidade sindical da categoria diferenciada.

Ainda em relação às categorias diferenciadas, de acordo com a

o seguinte: 

“SÚMULA N° 374 DO TST

ABRANGÊNCIA (conversão da Orientação Jurisprudencial n° 55 da SBDI

DJ 20, 22 e 25.04.2005. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o 

direito de haver de seu empregador

empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. (ex

inserida em 25.11.1996)”. 

 

 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

Precedente Normativo do TST n° 41, as empresas deverão encaminhar 

à entidade profissional, cópia das guias de contribuição sindical e assistencial, com a relação 

nominal dos respectivos salários, no prazo máximo de 30 dias após o desconto. Vejamos:

“PRECEDENTE NORMATIVO N° 41 DO TST: RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS 

(positivo). As empresas encaminharão à entidade profissional cópia das guias de contribuição 

sindical e assistencial, com a relação nominal dos respectivos salários, no prazo máximo de 30 

CATEGORIAS DIFERENCIADAS 

Primeiramente, vale destacar que é considerada categoria diferenciada aquela que se forma de 

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatutos 

profissionais especiais ou em consequência de condições de vida singulares, conforme 

da CLT. 

A principal característica destas categorias é o fato de possuírem regulamentação específica 

diferente dos demais empregados da empresa. 

Para estas categorias, a contribuição sindical dos empregados é destinada aos sindicatos 

dessas categorias, independentemente do enquadramento dos demais empregados.

Sendo assim, o recolhimento deverá ser efetuado separadamente dos demais empregados, em 

GRCSU própria para a entidade sindical da categoria diferenciada. 

Ainda em relação às categorias diferenciadas, de acordo com a Súmula n° 374

SÚMULA N° 374 DO TST: NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. 

ABRANGÊNCIA (conversão da Orientação Jurisprudencial n° 55 da SBDI-1)

DJ 20, 22 e 25.04.2005. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o 

direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a 

empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. (ex-OJ n° 55 da SBDI
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Precedente Normativo do TST n° 41, as empresas deverão encaminhar 

ribuição sindical e assistencial, com a relação 

nominal dos respectivos salários, no prazo máximo de 30 dias após o desconto. Vejamos: 

DO TST: RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS 

profissional cópia das guias de contribuição 

sindical e assistencial, com a relação nominal dos respectivos salários, no prazo máximo de 30 

iada aquela que se forma de 

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatutos 

profissionais especiais ou em consequência de condições de vida singulares, conforme 

A principal característica destas categorias é o fato de possuírem regulamentação específica 

Para estas categorias, a contribuição sindical dos empregados é destinada aos sindicatos 

dessas categorias, independentemente do enquadramento dos demais empregados. 

o separadamente dos demais empregados, em 

Súmula n° 374 do TST, temos 

: NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. 

1)- Res. 129/2005, 

DJ 20, 22 e 25.04.2005. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o 

vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a 

OJ n° 55 da SBDI-1 - 



Sendo assim, aplica-se o acordo coletivo da entidade sindical do empregador quando 

existente, exceto se acordadas condições específicas da categoria junto à entidade sindical do 

empregado na condição de diferenciada.

A contribuição sindical deve ser recolhida em guia GRCSU.

- Relação das Categorias Diferenciadas:

Em que pesem outras categorias profissionais diferenciadas, assim interpretadas pelo MTPS, 

as principais são: 

1 - Aeronautas; 

2 - Oficiais Gráficos; 

3 - Aeroviários; 

4 - Agenciadores de Publicidade;

5 - Artistas e Técnicos em espetáculos de diversões (cenógrafos e cenotécnicos, a

teatrais, inclusive corpos de corais e bailados, atores; cinematográficos e trabalhadores 

circences, manequins e modelos);

6 - Cabineiros (ascensoristas);

7 - Carpinteiros navais; 

8 - Classificadores de produtos de origem vegetal;

9 - Condutores de veículos rodoviários (motoristas);

10 - Empregados desenhistas técnicos, artísticos, industriais, copistas, projetistas técnicos e 

auxiliares; 

11 - Jornalistas profissionais (redatores, repórteres, revisores, fotógrafos etc.;

12 - Maquinistas e foguistas de

13 - Músicos profissionais; 

 

 

se o acordo coletivo da entidade sindical do empregador quando 

existente, exceto se acordadas condições específicas da categoria junto à entidade sindical do 

empregado na condição de diferenciada. 

A contribuição sindical deve ser recolhida em guia GRCSU. 

Relação das Categorias Diferenciadas: 

gorias profissionais diferenciadas, assim interpretadas pelo MTPS, 

Agenciadores de Publicidade; 

Artistas e Técnicos em espetáculos de diversões (cenógrafos e cenotécnicos, a

teatrais, inclusive corpos de corais e bailados, atores; cinematográficos e trabalhadores 

circences, manequins e modelos); 

Cabineiros (ascensoristas); 

Classificadores de produtos de origem vegetal; 

eículos rodoviários (motoristas); 

Empregados desenhistas técnicos, artísticos, industriais, copistas, projetistas técnicos e 

Jornalistas profissionais (redatores, repórteres, revisores, fotógrafos etc.; 

Maquinistas e foguistas de geradores termoelétricos e congêneres, exclusive marítimos;
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se o acordo coletivo da entidade sindical do empregador quando 

existente, exceto se acordadas condições específicas da categoria junto à entidade sindical do 

gorias profissionais diferenciadas, assim interpretadas pelo MTPS, 

Artistas e Técnicos em espetáculos de diversões (cenógrafos e cenotécnicos, atores 

teatrais, inclusive corpos de corais e bailados, atores; cinematográficos e trabalhadores 

Empregados desenhistas técnicos, artísticos, industriais, copistas, projetistas técnicos e 

 

geradores termoelétricos e congêneres, exclusive marítimos; 



14 - Oficiais gráficos; 

15 - Operadores de mesas telefônicas (telefonistas em geral);

16 - Práticos de farmácia; 

17 - Professores; 

18 - Profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em 

hospitais e casas de saúde; 

19 - Profissionais de Relações Públicas;

20 - Propagandistas, propagandistas

21 - Publicitários; 

22 - Radiotelegrafistas (dissociada);

23 - Radiotelegrafista de Marinha Mercante;

24 - Secretárias; 

25 - Técnicos em Segurança do Trabalho;

26 - Tratoristas (excetuados os rurais);

27 - Trabalhadores em atividades subaquáticas e afins;

28 - Trabalhadores em agências de propaganda;

29 - Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral;

30 - Vendedores e Viajantes do comércio.

Vale ressaltar que existem outras categorias diferenciadas, as quais poderão ser verificadas no 

"site"www.mtecbo.gov.brem “regulamentação”, onde podem ser averiguadas, inclusive, as 

respectivas legislações para cada uma delas.

 

 

 

Operadores de mesas telefônicas (telefonistas em geral); 

Profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em 

 

Profissionais de Relações Públicas; 

Propagandistas, propagandistas-vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos;

Radiotelegrafistas (dissociada); 

Radiotelegrafista de Marinha Mercante; 

Técnicos em Segurança do Trabalho; 

Tratoristas (excetuados os rurais); 

Trabalhadores em atividades subaquáticas e afins; 

Trabalhadores em agências de propaganda; 

Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral; 

Vendedores e Viajantes do comércio. 

Vale ressaltar que existem outras categorias diferenciadas, as quais poderão ser verificadas no 

ov.brem “regulamentação”, onde podem ser averiguadas, inclusive, as 

respectivas legislações para cada uma delas. 
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Profissionais de enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em 

vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos; 

Vale ressaltar que existem outras categorias diferenciadas, as quais poderão ser verificadas no 

ov.brem “regulamentação”, onde podem ser averiguadas, inclusive, as 



7. PROFISSIONAIS LIBERAIS

O profissional liberal é aquele que detém formação de nível superior, técnico ou 

profissionalizante, com autonomia té

profissão. 

Para o profissional liberal empregado e, que exerce efetivamente sua profissão, é facultado o 

recolhimento da Contribuição ao Sindicato representativo da categoria profissional, ou ao 

Sindicato representativo da empresa.

Contudo, se este profissional não exercer sua profissão na empresa na qual é empregado, 

mesmo que contribua para a entidade profissional, deverá também contribuir para o sindicato 

representativo dos demais empregados, ou seja, da 

Consoante o artigo 581, § 3°

caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as 

demais atividades convirjam exclusivamente, em regime de conexão funcional.

O quadro das profissões liberais, ressalvado

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), é o seguinte:

1 - Advogados; 

2 - Médicos; 

3 - Odontologistas; 

4 - Médicos Veterinários; 

5 - Farmacêutico; 

6 - Engenheiros (civis, de minas, mecânicos, eletr

7 - Químicos (industriais, industriais agrícolas e engenheiros químicos);

8 - Parteiros; 

9 - Economistas; 

10 - Atuários; 

 

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 

O profissional liberal é aquele que detém formação de nível superior, técnico ou 

profissionalizante, com autonomia técnica e habilitação para o desenvolvimento de sua 

Para o profissional liberal empregado e, que exerce efetivamente sua profissão, é facultado o 

recolhimento da Contribuição ao Sindicato representativo da categoria profissional, ou ao 

epresentativo da empresa. 

Contudo, se este profissional não exercer sua profissão na empresa na qual é empregado, 

mesmo que contribua para a entidade profissional, deverá também contribuir para o sindicato 

representativo dos demais empregados, ou seja, da categoria preponderante da empresa.

§ 3°, da CLT, entende-se por atividade preponderante a que 

caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as 

demais atividades convirjam exclusivamente, em regime de conexão funcional.

O quadro das profissões liberais, ressalvados outros que possam ser assim considerados pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), é o seguinte: 

Engenheiros (civis, de minas, mecânicos, eletricistas, industriais e agrônomos);

Químicos (industriais, industriais agrícolas e engenheiros químicos); 
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O profissional liberal é aquele que detém formação de nível superior, técnico ou 

cnica e habilitação para o desenvolvimento de sua 

Para o profissional liberal empregado e, que exerce efetivamente sua profissão, é facultado o 

recolhimento da Contribuição ao Sindicato representativo da categoria profissional, ou ao 

Contudo, se este profissional não exercer sua profissão na empresa na qual é empregado, 

mesmo que contribua para a entidade profissional, deverá também contribuir para o sindicato 

categoria preponderante da empresa. 

se por atividade preponderante a que 

caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as 

demais atividades convirjam exclusivamente, em regime de conexão funcional. 

s outros que possam ser assim considerados pelo 

icistas, industriais e agrônomos); 



11 - Contabilistas; 

12 - Professores (privados); 

13 - Escritores; 

14 - Autores Teatrais; 

15 - Compositores artísticos, musicais e plásticos;

16 - Assistentes sociais; 

17 - Jornalistas; 

18 - Protéticos dentários; 

19 - Bibliotecários; 

20 - Estatísticos; 

21 - Enfermeiros; 

22 - Administrador; 

23 - Arquitetos; 

24 - Nutricionistas; 

25 - Psicólogos; 

26 - Geólogos; 

27 - Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, auxiliares de fisioterapia e auxiliares de terapia 

ocupacional; 

28 - Zootecnistas; 

29 - Profissionais Liberais de Relações Públicas;

30 - Fonoaudiólogos; 

 

 

 

Compositores artísticos, musicais e plásticos; 

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, auxiliares de fisioterapia e auxiliares de terapia 

Profissionais Liberais de Relações Públicas; 
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Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, auxiliares de fisioterapia e auxiliares de terapia 



31 - Sociólogos; 

32 - Biomédicos; 

33 - Corretores de imóveis; 

34 - Técnicos industriais de nível médio (2° grau);

35 - Técnicos agrícolas de nível médio (2° grau);

36 - Tradutores. 

08. MÚLTIPLOS VÍNCULOS

Para os empregados que possuem múltiplos vínculos, ou seja, exercem atividades, para mais 

de um empregador, terão o recolhimento da contribuição sindical em cada um dos vínculos, 

para o respectivo sindicato da categoria profissional a que pertencer. Caso os vínculos sejam 

representados pela mesma categoria sindical, orienta

verificar a forma de recolhimento.

09. ANOTAÇÕES 

09.1. CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social

Os valores descontados do empregado referente à contribuição sindical devem ser anotados 

na CTPS e, na falta de campo próprio, devem ser 

Gerais” da CTPS. 

Obrigatoriamente, nesta anotação deverá ser informado o nome do sindicato, o valor da 

contribuição e a data do recolhimento.

09.2. Livro ou Ficha Registro

A contribuição sindical do empregado 

empregados, do mesmo modo: deverá ser informado o nome do sindicato, o valor da 

contribuição e a data do recolhimento.

 

 

 

Técnicos industriais de nível médio (2° grau); 

Técnicos agrícolas de nível médio (2° grau); 

. MÚLTIPLOS VÍNCULOS 

Para os empregados que possuem múltiplos vínculos, ou seja, exercem atividades, para mais 

mpregador, terão o recolhimento da contribuição sindical em cada um dos vínculos, 

para o respectivo sindicato da categoria profissional a que pertencer. Caso os vínculos sejam 

representados pela mesma categoria sindical, orienta-se que o sindicato seja con

verificar a forma de recolhimento. 

Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Os valores descontados do empregado referente à contribuição sindical devem ser anotados 

na CTPS e, na falta de campo próprio, devem ser anotados no espaço destinado a “Anotações 

Obrigatoriamente, nesta anotação deverá ser informado o nome do sindicato, o valor da 

contribuição e a data do recolhimento. 

Livro ou Ficha Registro 

A contribuição sindical do empregado deverá ser também anotada na ficha ou livro registro dos 

empregados, do mesmo modo: deverá ser informado o nome do sindicato, o valor da 

contribuição e a data do recolhimento. 
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Para os empregados que possuem múltiplos vínculos, ou seja, exercem atividades, para mais 

mpregador, terão o recolhimento da contribuição sindical em cada um dos vínculos, 

para o respectivo sindicato da categoria profissional a que pertencer. Caso os vínculos sejam 

se que o sindicato seja consultado para 

Os valores descontados do empregado referente à contribuição sindical devem ser anotados 

anotados no espaço destinado a “Anotações 

Obrigatoriamente, nesta anotação deverá ser informado o nome do sindicato, o valor da 

deverá ser também anotada na ficha ou livro registro dos 

empregados, do mesmo modo: deverá ser informado o nome do sindicato, o valor da 


