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Ano III - Nº 03 – 26 de Janeiro de 2017 

 

GRCSU- GUIA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA – 2017 

 
eiterando o Informe FEBRAF nº 002, de 11.01.2017, comunicamos, mais uma vez, às empresas de fomento 
comercial, securitizadoras de recebíveis empresariais, financeiros, agronegócios e imobiliários, às empresas 
prestadoras de serviços para fundos de investimentos em direitos creditórios – FIDCs, às empresas gestoras 
de ativos e consultoras especializadas em fundos de investimentos, que o pagamento da GRCSU- GUIA 

RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA-2017, deverá ser efetuado única e exclusivamente ao 
Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - SINFAC de sua base territorial. 
 
Informamos ainda que as empresas dessa categoria, situadas no Acre, Alagoas, Amapá, Rondônia, Roraima e Sergipe, 
deverão recolher a contribuição única e exclusivamente para a FEBRAF – Federação Brasileira de Fomento 
Comercial, acessando o site http://www.sindisoft.com.br/anfac/emissao.asp para emissão da guia. 
Assim preceitua o art. 587 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho: 
 
“Art. 587. O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores efetuar-se-á no mês de janeiro de cada ano e, 
para os que venham a estabelecer-se após aquele mês, na ocasião em que requeira às repartições o registro ou a 
licença para o exercício da respectiva atividade”. 
 
O recolhimento, sem encargos, deverá ser feito até 31.01.2017. 
 
As guias relativas à Contribuição Sindical devem ser pagas de preferência na Caixa Econômica Federal, nas Casas 
Lotéricas ou em qualquer agência bancária conveniada, e deve ser recolhida ao SINFAC de sua base territorial, sendo 
necessária a apresentação da guia com o código de barras. 
 
Como, neste período do ano, as empresas costumam ser assediadas por outras entidades, alertamos que a 
Contribuição Sindical do fomento comercial é devida exclusivamente em favor dos SINFACs ou da FEBRAF (Art. 579 
da CLT).  
 
Disponibilizamos a seguir a tabela de cálculo da Contribuição Sindical Patronal: 
 

TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 
 

ORDEM CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALÍQUOTA (%) 
PARCELA A  

ADICIONAR (R$) 

01 de 0,01 a 26.879,25 Contribuição mínima 215,03 

02 de 26.879,26 a 53.758,50 0,80% 0,00 

03 de 53.758,51 a 537.585,00 0,20% 322,25 

04 de 537.585,01  a 53.758.500,00 0,10% 860,14 

05 de 53.758.500,01 a 286.712.000,00 0,02% 43.866,94 

06 de 286.712.000,01 em diante Contribuição máxima 101.209,34 
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