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Da Contribuição Sndical 

Seção I    

Da Fixação e do Reconhecimento da Constribuição Sindical 

   

Art . 5 7 8 As cont r ibuições devidas aos Sindicatos pelos que part icipem das categor ias econôm icas 
ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas refer idas ent idades serão, sob 
denom inação de "cont r ibuição sindical" , pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste 
Capítulo. 

Art . 5 7 9 . A contr ibuição sindical é devida por todas aqueles que part iciparem de um a 
determ inada categoria econôm ica ou profissional, ou de um a profissão liberal, em favor do 
Sindicato representat ivo da m esma categor ia ou profissão, ou inexist indo este, na conform idade 
do disposto no Art. 591. 

Art . 5 8 3 . O recolhim ento da cont r ibuição sindical referente aos em pregados e t rabalhadores 
avulsos será efetuada no m ês de abril de cada ano, e o relat ivo aos agentes ou t rabalhadores 
autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro. 

§ 1 º O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as inst ruções expedidas pelo 
Ministro de Trabalho. 

§ 2 º O com provante de depósito da cont r ibuição sindical será remet ido ao respect ivo Sindicato; 
na falta destes, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério 
do Trabalho. 

Art . 5 8 5 . Os profissionais liberais poderão optar pelo pagam ento da cont ribuição sindical 
unicam ente à ent idade sindical representat iva da respect iva profissão, desde que a exerça, 
efetivamente, na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados. 

Parágrafo único. Na hipótese refer ida neste art igo, à vista da m anifestação do cont r ibuinte e da 
exibição da prova de quitação da cont r ibuição, dada por Sindicato de profissionais liberais, o 
empregador deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que refere o Art. 582. 

Art . 5 9 9 . Para os profissionais liberais, a penalidade consist irá na suspensão do exercício 
profissional, até a necessária quitação, e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos 
disciplinadores das respectivas profissões mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. 

Art . 6 0 4 . Os agentes ou t rabalhadores autônom os ou profissionais liberais são obr igados a 
prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecim entos que lhes forem solicitados, inclusive 
exibição de quitação da contribuição sindical. 

Art . 6 0 6 . Às ent idades sindicais cabe, em caso de falta de pagam ento da cont r ibuição sindical, 
promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva, valendo como título de dívida a 
certidão excedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho. 

Art. 608. As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro ou licença para 
funcionam ento ou renovação de at ividades aos estabelecim entos de em pregadores e aos 
escr itór ios ou congêneres dos agentes ou t rabalhadores autônom os e profissionais liberais, nem 
concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação da 
contribuição sindical, na forma do artigo anterior. 

Parágrafo único. A não observância do disposto neste art igo acarretará, de pleno direito, a 
nulidade dos atos nele referidos, bem como dos mencionados no Art. 607.  


