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Art. 1o Esta Lei altera a Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de

1943, para disciplinar o rateio, entre empregados, da cobrança

adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis,
motéis e estabelecimentos similares.

Empregados – Contas contábeis CNAE´s específico
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O que é gorjeta?

§ 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.
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Conta bancária própriaPlano de contas



 A gorjeta não constitui Receita do estabelecimento (Tributos/fisco)

 Adequação dos Contratos e Carteiras de Trabalho (Salários/trabalhista)

 Adequação documental e registros (Escrita Contábil)

 Comprovar o atendimento as determinantes contratuais (Legais)

Fatores relevantes que a Lei traz:

Profissionais fundamentais nessa adequação:

Contador

Advogado

OBS: Atenção as Metas Fiscais da SRF e a distribuição de lucros
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§ 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.

Obrigações determinadas na Lei: 

Escrita contábil em contas específicas
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Base de cálculo dos tributos foi reduzida

Escrita contábil deve refletir a receitaConta corrente ou movimentação de caixa



Obrigações determinadas na Lei: 

6o As empresas que cobrarem a gorjeta de que trata o§ 3o DEVERÃO:

I - para as empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado,
lançá-la na respectiva nota de consumo, FACULTADA a RETENÇÃO de até
20% (vinte por cento) da arrecadação correspondente, mediante previsão
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração à
remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser
revertido integralmente em favor do trabalhador;

II – “Demais empresas 33%”

Direitos, Deveres e Responsabilidades

Escrita contábil em contas específicas
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Preenchimento do Doc. Fiscal

Conta corrente ou movimentação de caixa



Obrigações determinadas na Lei: 

III - anotar na Carteira de Trabalho e Previdência
Social e no contracheque de seus empregados o
salário contratual fixo e o percentual percebido a
título de gorjeta.

Obrigação dos registros trabalhistas
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Obrigações determinadas na Lei: 

7o A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao
empregado, terá seus critérios definidos em convenção ou acordo
coletivo de trabalho, facultada a retenção nos parâmetros do §
6odeste artigo.

§ 8o As empresas deverão anotar na Carteira de Trabalho e
Previdência Social de seus empregados o salário fixo e a média dos
valores das gorjetas referente aos últimos doze meses.
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Importância do Contrato de 
Trabalho e do acordo coletivo



§ 9o Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que trata o
§ 3o deste artigo, desde que cobrada por mais de doze meses,
essa se INCORPORARÁ ao salário do empregado, tendo como
base a média dos últimos doze meses, salvo o estabelecido em
convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Cuidado ao mudar de modelo de 
negócio devido ao aumento do salário

Obrigações determinadas na Lei: 
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Logo a gorjeta não incorpora o salário



§ 10. Para empresas com mais de sessenta empregados,

SERÁ constituída comissão de empregados, mediante previsão

em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para

acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e

distribuição da gorjeta de que trata o § 3o deste artigo, cujos

representantes serão eleitos em assembleia geral convocada

para esse fim pelo sindicato laboral e gozarão de garantia de

emprego vinculada ao desempenho das funções para que

foram eleitos, e, para as demais empresas, será constituída
comissão intersindical para o referido fim.

comissão de empregados

Importância do Sindicato



Exemplo numérico
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Situação Atual da gorjeta Situação Futura da gorjeta

Encargos Sociais e Trabalhistas Encargos Sociais e Trabalhistas

Encargos Trabalhistas 19.444,44 19,44% Encargos Trabalhistas 0,00 0,00%

13º Salário 8.333,33 8,33% 13º Salário 0,00%

Férias 11.111,11 11,11% Férias 0,00%

Encargos Sociais 40.422,22 40,42% Encargos Sociais 33.850,00 33,85%

INSS Empresa 20.000,00 20,00% INSS Empresa 20.000,00 20,00%

INSS Terceiros 5.850,00 5,85% INSS Terceiros 5.850,00 5,85%

INSS S/FÉRIAS 2866,67 2,87% INSS S/FÉRIAS 0,00%

FGTS s/ Férias 888,89 0,89% FGTS s/ Férias 0,00 0,00%

INSS S/13º 2.150,00 2,15% INSS S/13º - 0,00%

FGTS 8.000,00 8,00% FGTS 8.000,00 8,00%

FGTS s/13º 666,67 0,67% FGTS s/13º - 0,00%

SOMA BÁSICO 59.866,67 59,87% SOMA BÁSICO 33.850,00 33,85%



SITUAÇÃO ATUAL - Sit Aprox SITUAÇÃO COM A NOVA LEI

L. Pres - ICMS regime especial L. Pres - ICMS regime especial

Gorjeta 100.000,00 100% Gorjeta 100.000,00 100%

Tributos 10.730,00 10,73% Tributos 0,00 10,73%

Trab./Soc. 59.870,00 59,87% Trab./Soc. 33.850,00 33,85%

Custo 70.600,00 70,60% Ret. 33% -33.000,00 -33,00%

Custo 850,00 0,85%

Obrigações determinadas na Lei: 
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OBRIGADO!



Acesse as nossas mídias e fique atualizado!
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Este evento será postado no Facebook, curta a nossa página e compartilhe! 
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Restaurante Aprazível

-Restaurante familiar fundado há 20 anos 
pela chef Ana Castilho em Santa Teresa;

-Comida brasileira;

- Público de perfil AA;

- Ticket médio: 190 reais;

-86 empregados, dos quais 63 se 
beneficiam da gorjeta (34+29) ;

-A administração está a cargo de Pedro 
Hermeto há 10 anos;



LEI 13.419/2017: A LEI DA GORJETA

Princípios: 

- Sintonia com a Reforma Trabalhista;

- Fortalecimento da negociação coletiva e entre empregador e empregado;

- Segurança jurídica; e

- Transparência na relação de trabalho.



LEI 13.419/2017: A LEI DA GORJETA

Benefícios: 

Restaurantes

Segurança jurídica Fim do calcanhar de 
Aquiles do setor

Segurança Econômica Custos financeiro
conhecido a priori

Menor passivo trabalhista

Empregados
“Incremento” nos direitos trabalhistas

(13º, FGTS, Férias, Previdência)

Maior base 
de cálculo 
para 
incidência 
dos 
encargos

Forma de comprovação de renda
(Honda/Yamaha)

Estado brasileiro Aumento da arrecadação fiscal



LEI 13.419/2017: A LEI DA GORJETA

Prevenção de conflitos com os empregados 

Comunicação e transparência



LEI 13.419/2017

Altera o artigo 457 da CLT para dispor sobre a forma de rateio da gorjeta recebida pelos

empregados:

Principais alterações:

- A gorjeta não constituiu receita do empregador;

- Negociação Coletiva para definição dos critérios de custeio e rateio dos valores

recebidos – podendo ser definidos em assembleia geral de trabalhadores na falta de

Acordo ou Convenção Coletiva;

- Possibilidade de retenção de até 20% ou até 33%, a depender do regime de

tributação de cada empresa, da arrecadação para pagamento de encargos sociais,

previdenciários e trabalhistas, desde que previsto em Negociação Coletiva;
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- Anotação na CTPS do empregado do salário fixo e da média das gorjetas dos

últimos 12 meses;

- Incorporação ao salário da média das gorjetas recebidas nos últimos 12 meses

em caso de cessação de sua cobrança pelo empregador, salvo previsão em

negociação coletiva;

Descumprimento:

- Multa no valor correspondente a 1/30 da média da gorjeta, por dia de atraso,

limitado ao piso da categoria, por empregado prejudicado.



Empresas com mais de 60 empregados:

- Implantação de Comissão de Empregados para acompanhamento e

fiscalização da regularidade da cobrança das gorjetas e sua distribuição;

- Eleição dos respectivos representantes em assembleia geral específica

convocada pelo Sindicato;

- Composição;

- Garantia de emprego aos eleitos, vinculada ao desempenho das respectivas

funções;

Empresas com até 59 empregados:

- Implantação de Comissão Intersindical para acompanhamento e fiscalização

da regularidade da cobrança das gorjetas e sua distribuição

LEI 13.419/2017



Tendências Futuras

– Diminuição no número de processos;

– Mudança do foco;

– Reclamações versando sobre outros aspectos (horas extras, intervalo de
almoço, danos morais, etc.)

LEI 13419/2017



Conclusão:

– Importância da Negociação Coletiva ou diretamente com a Assembleia Geral de
Empregados;

– Bom relacionamento com os sindicatos (Sigabam e Hoteleiro);

– Importância da adoção de práticas semelhantes pelos restaurantes;

– Definição de regras claras e objetivas para custeio e rateio das gorjetas.

LEI 13419/2017
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