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IMPRESSÃO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
-Acesse o site:   www.caixa.gov.br 
- Vá para aba “Você” 
-Clique em – Contribuição Sindical Urbana 
-Clique em - Emissão de guias (lado direito) 
-Preencher o campo com os 04 caracteres solicitados e confirmar 
-Clique em Incluir Guia 
-Irá aparecer a tela Geração da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana – 
GRCSU para pagamento 
-Preencher conforme abaixo (Dados do Sindicato), deixar em branco último campo em branco 
(nome da entidade): 
Tipo de Identificação da Entidade Código da Entidade  ou CNPJ 

Código da Entidade Sindical ou CNPJ 88447 ou 80.618.010/0001-24 

Grau da Entidade  Sindicato   

Categoria Empregado   

UF PR   

Nome da Entidade     
-Clique em Confirmar 
-Clique em Confirmar novamente 
-Conferir os dados já preenchidos do sindicato (no alto da tela) 
-Preencher os dados da guia (Dados da Entidade): 
                  Vencimento (atual 30/04/2014 ou mês subsequente a admissão) 
                 Exercício (ano do qual se refere a guia) 
                 Valor da Contribuição 
                 Nome/Razão Social/Denominação Social da Entidade 
                 Tipo de Identificação do Contribuinte: CNPJ ou CPF para o caso de 
                empresa individual 
                 Preencher o CNPJ ou CPF 
                 Preencher o CEP e clicar em BUSCAR ENDEREÇO 
                 Preencher o campo número e o campo complemento se tiver 
                 Código de Atividade do Contribuinte: Clicar em “consultar códigos” para consultar 
o código da entidade (normalmente acima do código 855) 
                 Os demais campos não são obrigatórios 
 -Clique em Confirmar 
-Aparecerá uma janela na tela com a opção Visualizar Impressão 
-Clicar nessa opção 
-Configurar impressora conforme instruções solicitadas 
-Imprimir.  
 OBS.: Caso vá recolher guia em atraso há a necessidade de calcular multa e juros, pois o 
sistema não calcula automaticamente.  


