
 
Mirassol d'Oeste - MT, 02 de Janeiro de 2017. 
 
 
Circular DP nº 001/2017 
 
 
DE : C & L Contabilidade 
 
P/  : Todos os clientes  
 
 
REF.: Contribuição Sindical Patronal 
 
 
Prezado Cliente, 
 
 Usamos da presente para informar-lhe que estão sujeitos à 
contribuição sindical das categorias econômicas, as empresas em geral, com prazo para recolhimento 
no dia 31 de janeiro (Arts. 579, 582 e 587 da CLT e art. 4º do Decreto-lei nº 1.166, de 15.04.71). 
 Porém por meio da Instrução Normativa nº 608, de 
09/01/2006 (§ 8º do art. 5º), que consolida as normas do SIMPLES NACIONAL, o Secretário da 
Receita Federal estabeleceu que a inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa jurídica, também 
do pagamento da contribuição sindical patronal, que possui reconhecimento do Ministério do 
Trabalho e Emprego através da Nota Técnica SRT/CGRT nº 50/2005. 

 Diante do acima exposto deixaremos de emitir as 
guias de recolhimento para as empresas optantes do SIMPLES NACIONAL. Acontece, 
porém, que existe polêmica sobre a matéria, pelo fato de não estar explicito no Art. 13 
§ 3º da LEI COMPLEMENTAR 123/2006 a isenção do recolhimento, apesar do nosso 
entendimento que não é devido, há o risco de uma futura cobrança, assim sendo, caso 
queira recolher a contribuição basta solicitar ao nosso departamento de pessoal a 
emissão da guia. 
 
 Aproveitamos a oportunidade para esclarecermos que as 
Contribuições Confederativa e Assistencial, não substituem a Contribuição Sindical e só são 
devidas por empresa filiada ao seu respectivo sindicato, esse nosso entendimento tem como base 
os dispositivos abaixo elencados: 
 
1. Diversos acórdãos do STF e do PN (Parecer Normativo) nº 119 do TST; 
2. Nota Técnica SRT/CGRT nº 50/2005 do Ministério do Trabalho e Emprego;  
3. Súmula 666 do Supremo Tribunal Federal; 
4. Constituição Federal “caput” do art. 8º e o inciso "V" do mesmo artigo. 
 
 Conclui-se que as Contribuições Confederativa e/ou 
Assistencial são obrigatórias apenas para os filiados do sindicato, não havendo, por conseguinte, a 
exigência da contribuição por parte daqueles que não são filiados, assim como o desconto em folha de 
pagamento, de contribuições dessa natureza dependem de filiação a sindicato e por cautela deve-se 
exigir autorização do funcionário para efetuar o desconto. 
 Aproveitamos o ensejo para alertar a todos das cobranças 
GOLPISTAS que surgem nesta época do ano, através de envio de boletos para recolhimento de 
contribuições à pseudos sindicatos, inclusive de outros estados da federação.    
 
 Estamos à vossa disposição, pois é um prazer servi-lo.  
 
 Atenciosamente, 
 
 Luiz Zimermann  
 Diretor 


