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• Art. 2o O art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalhos (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:

• “Art.457. ................................................................................................................

• § 3º Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo
cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como
serviço ou adicional, a qualquer título, e destinado à distribuição aos
empregados.

• § 4o A gorjeta mencionada no § 3o não constitui receita própria dos
empregadores, destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo
critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de
trabalho.

• § 5o Inexistindo previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, os
critérios de rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção
previstos nos §§ 6o e 7o deste artigo serão definidos em assembleia geral dos
trabalhadores, na forma do art. 612 desta Consolidação.



Convenção Coletiva de Trabalho Específica das Gorjetas

• Cláusula 8ª. A título de contribuição de fiscalização, que não se confunde com
aquela descrita nos Termos de Ajuste de Conduta firmado nos autos dos
Inquéritos Civis nº 000895.2005.02.000/1 e 001882.2012.02.000/2, e que é
destinada exclusivamente para custeio das necessárias diligências dos
representantes sindicais profissionais nas empresas, sem exceção, tornando
assim possível o cumprimento estrito da obrigação estipulada no art.457, §10
da CLT, ficam as empresas obrigadas a descontar, dos empregados que assim
autorizam, a parcela de 1% da gorjeta/taxa de serviço recebida pelo
empregado no mês de referência, e revertê-la em favor do respectivo sindicato
profissional. Referida contribuição restou devidamente aprovada em
Assembleia Geral Extraordinária.



• Lei de Gorjetas x Reforma Trabalhista 

• O parágrafo 4º incluído pela Lei 13.419/17 (“A gorjeta mencionada no § 3o não
constitui receita própria dos empregadores, destina-se aos trabalhadores e
será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em
convenção ou acordo coletivo de trabalho”) não foi suprimido pela Lei
13.467/17, que cuidou da Reforma Trabalhista.

• O artigo 5º da Lei 13.467/17, ao elencar os diversos dispositivos da CLT que
teriam sido por esta lei revogados, não menciona o parágrafo 4º, do artigo 457
da CLT, na redação dada pela Lei 13.419/17. Tal dispositivo deverá aparecer
sob outra numeração – provavelmente parágrafo 5º -- quando entrar em vigor
a Lei 13.467/17, que cuidou da Reforma Trabalhista e a CLT, sob nova redação,
vier a ser disponibilizada no site da Presidência da República.



• Tributação das Gorjetas

ICMS

De acordo com a legislação do Estado de São Paulo, ficam excluídas da base de cálculo do ICMS o valor correspondente às
gorjetas recebidas pelos empregados dos restaurantes e similares, desde que:

1 – a gorjeta não ultrapasse 10% do valor da conta;

2 - tratando-se de gorjeta cobrada pelo contribuinte ao cliente, como adicional na conta, o valor seja discriminado no
respectivo documento fiscal;

3 - tratando-se de gorjeta espontânea, o contribuinte mantenha, à disposição da fiscalização, pelo prazo de 5 anos:

a) documentação comprobatória de que os empregados trabalham, nos termos de legislação, acordo ou convenção
coletiva, sob a modalidade de gorjeta espontânea;

b) expressa indicação nas contas, cardápios ou em avisos afixados no estabelecimento de que o serviço (gorjeta) não é
obrigatório;

c) demonstrativo mensal do valor da gorjeta espontânea que circulou pelos meios de recebimento da receita do
estabelecimento.

Entendemos que a cobrança do ICMS sobre as gorjetas que excedam o limite de 10% é irregular, tendo em vista que o
valor recebido a título de gorjetas, independente de percentual, compõe a remuneração dos empregados, e não a receita
do restaurante.

Entendemos, ainda, que, com base nesta Lei 13.419/2017, a gorjeta, quando superior a 10%, poderá ser incluída como
item não tributado do CF-e-SAT, nos seguintes moldes:

CST 041 – Não tributado;

CFOP 5949;

NCM 99;



Tributação das Gorjetas

Tributos Federais (PIS, COFINS, IR e CSLL):

Como dito anteriormente, a Lei 13.419/2017 alterou o art. 457 da CLT, inserindo neste
dispositivo o §4º, que prevê expressamente que a gorjeta não constitui receita própria
dos empregadores.

Assim, entendemos também defensável a não tributação das gorjetas pelos tributos
federais incidentes sobre a receita bruta ou sobre o lucro da empresa.

Por fim, destacamos a possibilidade de a Fazenda Nacional também questionar a não
tributação – pelo PIS, pela COFINS, pelo IR e pela CSLL - sobre a parcela das gorjetas que
é retida dos funcionários para o pagamento dos tributos que incidam sobre a sua
remuneração (33%). Mais uma vez entendemos que eventual atuação neste sentido é
defensável.
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Série5 10% 1 3 1 2

Série4 11% 2 1

Série3 12% 3 1 5 3 10 1 9

Série2 13% 6 11 47 11 19 9 23 14 3 18 9 9 19

Série1 15% 3 3


