
 

Contribuição sindical dos empregados - Orientações às empresas 

Considerando a polêmica trazida com as alterações da Reforma Trabalhista, 

envolvendo o recolhimento da contribuição sindical dos empregados no mês de março, 

o SICAP ANDAP NEWS apresenta uma síntese dos cuidados necessários que o 

empresário deve ter a fim de evitar futuras responsabilizações indevidas relacionadas 

ao desconto.  

 A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), com vigência a partir de 11 de novembro 

de 2017, tornou a contribuição sindical facultativa, mas não retirou a obrigação de o 

empregador efetuar o desconto e recolhimento ao sindicato profissional (artigos 582 e 

583 da CLT). No entanto, ela só pode ser descontada dos empregados que 

apresentarem autorização prévia e expressa (artigos 578 e seguintes da CLT). 

Nesse sentido, orientamos que os empresários efetuem o desconto da contribuição 

sindical apenas daqueles empregados que declararem de forma expressa sua opção 

pelo recolhimento, autorizando o devido desconto na folha de pagamento, através de 

documento por escrito, datado e assinado pelo empregado, onde conste o nome do 

sindicato laboral beneficiário.  

Tal medida é importante, pois, de acordo com o artigo 462 da CLT ao empregador é 

vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, exceto os decorrentes 

de adiantamentos ou lei ou contrato coletivo.  

 Vale alertar ainda acerca da possibilidade de o sindicato profissional realizar 

assembleia com o objetivo de obter autorização coletiva para o desconto da 

contribuição. Apesar de reconhecermos a soberania da assembleia geral, considerando 

a possibilidade de o Poder Judiciário concluir pela necessidade de autorização 

individual, invalidando a assembleia, cabe novamente ao empregador solicitar 

documento por escrito de seus funcionários. Neste caso, sugere-se a manifestação 

individual dos empregados acerca da deliberação tomada em assembleia, autorizando 

ou discordando do desconto da contribuição.  

Outra hipótese é a determinação judicial para que a empresa efetue o desconto e 

recolhimento da contribuição. Tendo em vista que tais decisões costumam ser 

proferidas liminarmente e, portanto, a qualquer momento podem ser cassadas, é 

prudente que a empresa requeira que o recolhimento seja efetuado por depósito 

judicial. Além disso, a título de argumento perante o Judiciário, cabe lembrar que o 

rateio da contribuição sindical é automático (artigos 589, inciso II, da CLT), assim, 

caso exija-se o recolhimento apenas do percentual de 60%, como verificamos em 

algumas decisões, é impossível o seu cumprimento através do recolhimento da guia 

própria - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana.  

Por fim, cumpre esclarecer que a constitucionalidade das alterações promovidas é 

objeto de mais de dez ações judiciais perante o Supremo Tribunal Federal, ainda 

pendente de julgamento, onde se discute da inconstitucionalidade da Lei n.º 



13.467/2017, em decorrência da natureza tributária da contribuição sindical e, 

portanto, a alteração só poderia se dar através de lei complementar, o que não 

ocorreu no presente caso, uma vez que foi efetuada por lei ordinária.  

 

Reforma Trabalhista: Três Pontos Fundamentais ainda Travam na 

Justiça 

As mudanças previstas na reforma trabalhista ainda geram debates e análises por 

profissionais de diferentes áreas.  

Questões que envolvem o recolhimento de contribuição sindical patronal e dos 

empregados, os honorários de sucumbência e as demissões em massa têm provocado 

muita insegurança às empresas. 

Segundo especialistas, antes da reforma não havia condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios em ações trabalhistas, ou seja, quem perdesse a ação não 

tinha que pagar honorários devidos ao advogado da outra parte. 

Após a reforma, não tem havido consenso dos juízes quanto à condenação ao 

pagamento de honorários de sucumbência. A recomendação às empresas é para que 

recorram de decisões que gerem condenação ao pagamento de honorários. 

Outro ponto destacado é que a legislação tornou facultativas as contribuições sindicais, 

tanto patronal quanto dos empregados. Os profissionais enfatizam que a regra, 

portanto, é o não recolhimento, pois somente haverá o pagamento das contribuições 

desde que prévia e expressamente autorizadas. 

Contudo, a alteração legal é objeto de várias ADIns no STF, todas movidas por 

sindicatos. Nenhuma das ações foi julgada e nem foi concedida liminar em qualquer 

delas. 

Os especialistas sinalizam, ainda, que a possibilidade de realização de demissões 

coletivas sem prévia negociação com os sindicatos das categorias profissionais também 

gerado dúvidas. 

Não há, ainda, um consenso dos tribunais regionais acerca da possibilidade de 

realização de dispensa em massa sem prévia negociação com o sindicato, inclusive em 

razão de disposição constitucional. A efetividade e a legalidade de referida forma de 

dispensa ainda serão objetos de inúmeras discussões judiciais até que um modelo seja 

formatado e validado pelo Judiciário. 

 

 



 

 

DECISÕES JUDICIAIS IMPORTANTES 

 

Em decisão liminar, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região suspendeu uma 

decisão da Justiça de Lages (SC) que havia determinado o recolhimento de 

contribuição sindical para cada servidor do município. 

O desembargador Marcos Vinicio Zanchetta afirmou que considera constitucional a 

reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), que tornou a contribuição facultativa. A nova 

regra prevê que o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização 

prévia. 

Zanchetta afirmou ainda que a urgência para tomar tal decisão “é óbvia” porque a 1ª 

Vara do Trabalho de Lages determinou o imediato recolhimento de valores em favor da 

entidade sindical. 

O pedido para o recolhimento do imposto foi feito pela Federação dos Trabalhadores 

no Serviço Público Municipal do estado de Santa Catarina (Fetramesc) contra o 

município de Lages e pedia que fosse determinado o desconto de um dia de trabalho 

de cada servidor do município, independentemente de autorização prévia e expressa. 

Ao acolher o pedido em liminar, a juíza Patrícia Pereira de Santanna alegou que a 

contribuição sindical tem natureza parafiscal, sendo, portanto, tributo. Por isso, disse a 

juíza, qualquer alteração que fosse feita na contribuição sindical deveria ter sido por 

meio de lei complementar, e não pela reforma trabalhista, que é lei ordinária. “Dessa 

forma, não poderia ter tornado a contribuição sindical facultativa”, afirmou. 

Para o advogado Aldo Martinez Neto, o TRT-12 acertou na decisão liminar. “O 

desembargador afastou, inclusive, a suposta inconstitucionalidade que havia sido 

citada pelo juízo de primeira instância”, comentou. 

O mesmo afirma o advogado Fernando de Castro Neves. “A decisão foi acertada, pois 

as mudanças trazidas pela nova lei buscaram atender a livre escolha do trabalhador 

em contribuir ou não para com o sindicado. A utilização do Mandado de Segurança 

também foi acertada, pois haveria claro prejuízo em efetuar as contribuições de forma 

antecipada ao julgamento do mérito da decisão principal”. MS 0000094-

60.2018.5.12.0000 

 

 

 



 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 

PREVIDENCIÁRIAS 

 

MARÇO DE 2018 

 

 

 

06/03/2018 

 SALÁRIOS 

 

Pagamento de salários referentes ao mês de FEVEREIRO/2018 

Base legal: Art. 459, parágrafo único da CLT. 

07/03/2018 

 FGTS 

Recolhimento do mês de FEVEREIRO/2017  

Base legal: Artigo 15 da Lei 8.036/90 

 GFIP/SEFIP 

GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) 

transmitida via Conectividade Social, referente ao mês de FEVEREIRO/2018. Deve ser 

apresentada mensalmente, independentemente do efetivo recolhimento ao FGTS ou 

das contribuições previdenciárias.  

Base Legal: Art. 32 e 32-A da Lei 8.212/91 e Instrução Normativa RFB 925/2009. 

 CAGED 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados referente FEVEREIRO/2018.  

Obs. A Portaria MTE 2.124/2012 tornou obrigatória, a partir de Janeiro/13, a utilização 

de certificado digital válido, padrão ICP Brasil, para a transmissão da declaração do 

CAGED. A Portaria 1.129/2014 dispõe sobre duas formas distintas no envio do CAGED, 

devendo o empregador observar se, no ato da admissão, o empregado ESTÁ ou NÃO 

em gozo do benefício do seguro desemprego ou se já deu entrada no requerimento do 

mesmo. Esta nova regra está valendo desde 1º de outubro de 2014.  

Base legal: Art. 3º da Portaria 235/2003 do MTE 

 



IMPORTANTE: Embora inexista dispositivo legal expresso, recaindo este prazo em dia 

não útil, o entendimento é de que o CAGED deverá ser entregue no primeiro dia útil 

imediatamente anterior, para evitar que o empregador arque com as penalidades pela 

entrega fora de prazo. 

09/03/2018 

 INSS - GPS - SINDICATOS 

Encaminhar cópia da GPS, relativa à competência FEVEREIRO/2018, ao Sindicato da 

categoria mais numerosa entre os empregados. Havendo recolhimento de 

contribuições em mais de uma guia, encaminhar cópias das guias (Decreto 3.048/99, 

art. 225, V). 

Base legal: Artigo 225, inciso V do Decreto 3.048/99 - Regulamento da Previdência 

Social – RPS. 

Nota: Embora tenha ocorrido a alteração da data de recolhimento da GPS do dia 10 

para o dia 20, quanto ao prazo de entrega da respectiva guia à entidade sindical 

representativa não houve alteração. No entanto, recomendamos a consulta ao 

sindicato da categoria. 

15/03/2018 

 INSS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E FACULTATIVOS 

 

Pagamento da contribuição de empregados domésticos, facultativos e contribuintes 

individuais (exemplo dos autônomos que trabalham por conta própria ou prestam 

serviços a pessoas físicas), relativo à competência FEVEREIRO/2018. 

Base legal: Artigo 30, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91. 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo poderá ser alterado para o 

dia útil (bancário) imediatamente posterior ao dia 15, considerando dia não útil os 

constantes no calendário divulgado pelo BACEN. 

20/03/2018 

 

 CSLL/PIS/COFINS - FONTE - SERVIÇOS 

 

Recolhimento da CSLL, COFINS E PIS - Retidos na fonte, correspondente a fatos 

geradores ocorridos no mês de FEVEREIRO/2018 (Lei 10.833/2003). Códigos 5952, 

5979, 5960, 5987. Novo prazo previsto pelo artigo 74 da Lei 11.196/2005, que alterou 

o artigo 35 da Lei 10.833/2003. 

 



IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo poderá ser alterado para o 

dia útil (bancário) imediatamente anterior ao último dia útil do segundo decêndio, 

considerando dia não útil os constantes no  calendário divulgado pelo BACEN. 

A Lei 13.137/2015 alterou o artigo 35 da Lei 10.833/2003, sendo o novo prazo para 

recolhimento alterado a partir de 22/06/2015, conforme a seguir: Os valores retidos a 

título de PIS, COFINS e CSLL, em decorrência da prestação de serviços no mês (Lei 

10.833) deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a 

retenção ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até 

o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente àquele mês em que tiver 

ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do 

serviço. 

 IRRF - DIVERSOS 

 

Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores 

do mês de FEVEREIRO/2018. 

Base legal: Artigo 70, inciso I, alínea "d", da Lei 11.196/2005.  A Medida Provisória 

447/2008 alterou o art. 70 da lei 11.196/05, prorrogando o prazo de recolhimento para 

o último dia útil do 2º decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência do fato 

gerador. 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo deve ser alterado para o dia 

útil (bancário) imediatamente anterior ao dia 20, considerando dia não útil os 

constantes no calendário divulgado pelo BACEN. 

 GPS/INSS 

Recolhimento das contribuições previdenciárias de FEVEREIRO/2018 - (Prazo fixado 

pelos artigos 9 e 10 da Lei 11.488/2007). A Medida Provisória 447/2008 prorrogou o 

prazo de recolhimento do dia 10 para o dia 20 do mês subsequente ao mês de 

ocorrência do fato gerador. 

Obs: A Resolução 39 INSS-DC, de 23/11/2000, fixou em R$ 29,00 o recolhimento 

mínimo para a GPS, a partir da competência 12/2000. Recolhimentos inferiores a este 

valor deverão ser adicionados nos períodos subsequentes. 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo deverá ser alterado para o 

dia útil (bancário) imediatamente anterior ao dia 20, considerando dia não útil os 

constantes no calendário divulgado pelo BACEN. 

 GPS/RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SEM RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO 

 

Recolhimento das Contribuições Previdenciárias referente ao mês de FEVEREIRO/2018 

sobre os pagamentos de reclamatórias trabalhistas, referente aos códigos 1708, 2801, 

2810, 2909, 2917, na hipótese de não reconhecimento de vínculo e do acordo 

homologado em que não há a indicação do período em que foram prestados os 

serviços. 



Base legal: Art. 11, § 1º do Ato Declaratório Executivo Codac nº 34 da SRF de 26 de 

maio de 2010. 

IMPORTANTE: Havendo o parcelamento do crédito e se o vencimento deste for 

diferente do dia 20, o prazo para recolhimento da contribuição previdenciária é o 

mesmo do parcelamento. 

Não havendo expediente bancário, o prazo poderá ser alterado para o dia útil 

(bancário) imediatamente posterior ao dia 20, considerando dia não útil os constantes 

no calendário divulgado pelo BACEN. Observar o caput e § único do art. 11 do 

respectivo Ato Declaratório. 

 PARCELAMENTOS INSS - REFIS - PAES - PAEX 

Recolhimento da parcela referente aos débitos perante o INSS, inclusive parcelamentos 

previstos no Decreto 3.342/2000, na Lei 10.684/2003, na MP 303/2006 e na MP 

449/2008 convertida na Lei 11.941/2009.  

 GPS/INSS - EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES NACIONAL 

Recolhimento das contribuições previdenciárias de FEVEREIRO/2018 - (Prazo fixado 

pelos artigos 9 e 10 da Lei 11.488/2007). A Medida Provisória 447/2008 (convertida na 

Lei 11.933/2009), prorrogou o prazo de recolhimento do dia 10 para o dia 20 do mês 

subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. 

Base legal: A Resolução 39 INSS-DC, de 23/11/2000, que fixou em R$ 29,00 o 

recolhimento mínimo para a GPS, a partir da competência 12/2000, foi alterada pela 

Instrução Normativa RFB 1.238/2012, que fixou em R$ 10,00 o valor mínimo a recolher 

a partir da competência Janeiro/2012. Recolhimentos inferiores a este valor deverão 

ser adicionados nos períodos subsequentes. 

Nota: No caso das empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL, não havendo 

expediente bancário, o prazo deverá ser alterado para o dia útil (bancário) 

imediatamente posterior ao dia 20, considerando dia não útil os constantes no 

calendário divulgado pelo BACEN. 

23/03/2018 

 RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS 

 

O prazo para a entrega da RAIS ano base 2017, fixado pela Portaria MTE 31/2018, 

é de 23 de janeiro a 23 de março de 2018.  

Base legal: Portaria MTE 31/2018. 

 

Nota: Para a entrega das declarações da RAIS, é obrigatória a utilização de 

certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da RAIS 

por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 vínculos, exceto para a 

transmissão da RAIS Negativa e para os estabelecimentos que possuem menos de 11 

vínculos. 

 

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Portaria-mtb-31-2018.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/Portaria-mtb-31-2018.htm


 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (ENTIDADES SEM FINS 

LUCRATIVOS) 

Recolhimento do PIS/PASEP sobre folha de pagamento JANEIRO/2018 das Entidades 

sem Fins Lucrativos - código 8301.  

(Artigo 2º da Lei 9.715/98 e art. 13, da MP 2.158-35/2001) - novo prazo fixado pelo 

art. 1º, inciso II da MP 447/2008. 

IMPORTANTE: Não havendo expediente bancário, o prazo deve ser alterado para o dia 

útil (bancário) imediatamente anterior ao dia 25, considerando dia não útil os 

constantes no calendário divulgado pelo BACEN. 

Base Legal: Artigos 580-III e 587 da CLT. 

29/03/2018 

 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS EMPREGADOS 

Dos salários de março desconta-se a contribuição sindical devida anualmente pelos 

empregados aos respectivos sindicatos de classe, associados ou não, desde que os 

mesmos tenham autorizado expressamente tal desconto, nos termos do disposto no 

art. 583 da CLT (alterado pela Lei 13.467/2017 - Reforma Trabalhista).  

 Base Legal: Art. 582 da CLT e Portaria MTE 488/2005. 

FONTES:  

 Ministério do Trabalho e Emprego www.mte.gov.br 

 Guia Trabalhista www.guiatrabalhista.com.br 

 FECOMERCIO SP www.fecomercio.com.br 

http://www.mte.gov.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/
http://www.fecomercio.com.br/

