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COMO ERA NO ARTIGO 457 DA CLT
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PELO CONGRESSO NACIONAL
ITENS 

Comprovada a retenção indevida ou a supressão

das gorjetas sem a integração de sua média anual aos

salários, o trabalhador prejudicado receberá, a título

de multa, no valor correspondente a 1/30 da média

 da gorjeta por dia de atraso, limitada a um piso

da categoria.

A distribuição passa a ser obrigatório, e a forma de

implementação do rateio será estipulada na

negociação coletiva de trabalho. ou seja, sindicatos

dos trabalhadores e das empresas, autorizadas

pelas assembléias gerais, decidirão a melhor

forma de distribuir a gorjeta

entre os empregados

Se não houver consenso entre os sindicatos,

os critérios de rateio

caberão à assembléia de trabalhadores

Algumas Normas Coletivas de Trabalho previam retenção de um percentual

para o pagamento de encargos, por parte dos estabelecimentos, em função

de sua incorporação aos salários dos trabalhadores

Para a Justiça do Trabalho, era um direito irrenunciável, o que impedia a retenção

mesmo que com a anuência dos sindicatos ou para cobrir as despesas

derivadas de usa integração aos salários, para fins de cálculos das férias,

1/3 de férias, FGTS, multa de 50% do FGTS, 13º salário e Contribuição

Previdenciária

As Normas Coletivas de Trabalho que previam retenções eram declaradas

nulas pelos tribunais trabalhistas

Há previsão expressa da possibilidade de retenção

parcial das gorjetas.

Para as empresas inscritas em regime de tributaçãoØ 
federal diferenciado (Simples Nacional), a retenção

poderá ser de até 20%, mediante previsão em

Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho;

Para as empresas não inscritas em regime deØ 
tributação federal diferenciado, a retenção poderá

ser de até 33% mediante previsão em Convenção ou

Acordo Coletivo de Trabalho

A distribuição da gorjeta espontânea seguirá critérios

definidos na Convenção ou Acordo Coletivo de

Trabalho, e poderá ter percentuais retidos para o

pagamento de encargos, da mesma forma que a

gorjeta cobrada na nota fiscal, nos seguintes termos:

Para as empresas inscritas em regime de tributaçãoØ 
federal diferenciado (Simples Nacional), a

retenção poderá ser de até 20%, mediante previsão

em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho;

Para as empresas não inscritas em regime deØ 
tributação federal diferenciado, a retenção poderá ser

de até 33% mediante previsão em Convenção ou Acordo

Coletivo de Trabalho

Fixava-se, nas Convenções Coletivas de Trabalho, para efeito de integração ao

salário, um valor estimado equivalente a um percentual do salário mínimo

nacionalmente unificado.

As Normas Coletivas de Trabalho também previam a declaração

direta (Nota Declaratória),  diária e escritas, dos empregados que recebiam a

gorjeta espontaneamente doada pelos consumidores.

Era facultativa, implementada de acordo com a vontade dos sindicatos

e empresas, por meio de pactuação de Acordo ou Convenção

Coletiva de Trabalho

Torna-se obrigatória a criação da comissão intersindical,

mediante previsão em  Convenção ou Acordo Coletivo

de Trabalho, para acompanhar e fiscalizar os repasses

das empresas com menos de 60 empregados.

Os trabalhadores integrantes da comissão serão efeitos

em assembléia geral convocada para esse fim pelo

sindicato laboral e gozarão de garantia de emprego,

ou seja, não poderão ser dispensados sem justa causa

pela empresa. Os representantes empresariais

também serão eleitos em assembléia geral.

Era facultativa, implementada de acordo com a vontade dos sindicatos

e empresas, por meio de pactuação de Acordo ou Convenção

Coletiva de Trabalho

Torna-se obrigatória a criação, mediante previsão em

Convençao ou Acordo Coletivo de Trabalho, de uma

comissão laboral para acompanhar e fiscalizar o

repasse das gorjetas nas empresas com mais de 60

empregados.

Os trabalhadores integrantes da comissão serão eleitos 

em assembléia geral convocada para esse fim pelo

sindicato laboral e gozarão de garantia de emprego, 

ou seja, não poderão ser dispensados sem justa causa

pela empresa.

A gorjeta faz parte da receita bruta das empresas e a ela incidem-se os

tributos - inclusive para as empresas inscritas no Simples

(Resolução CGSN nº 129/2016).

A Exceção diz respeito à possibilidade de exclusão da gorjeta da base de

cálculo do ICMS pelos Estados, conforme previsão no Convênio ICMS 125/11.

A gorjeta não constituirá receita propria

dos empregadores

A proibição da prática da gorjeta, por decisão dos estabelecimentos, era

interpretada pela Justiça do Trabalho como alteração no Contrato de Trabalho,

em prejuízo dos empregados - prática vetada pela CLT (artigo 468).

Na Justiça do Trabalho, não raro, as empresas eram condenadas ao

pagamento da média das gorjetas suprimidas nos últimos 5 anos

do Contrato de Trabalho, bem como às diferenças de  férias, 13º salário e

FGTS, em razão da sua integração à remuneração laboral.

Se a empresa encerrar a cobrança da gorjeta

praticada por mais de 12 meses, a média anual

será incorporada ao salário do empregado

- salvo o estabelecido em Convenção ou Acordo

Coletivo de Trabalho.

As empresas eram obrigatórias a anotar na Carteira Profissional dos

Empregados, além do salário, uma ‘estimativa’ da gorjeta recebida

 § 1º, do artigo 29, da CLT).

As empresas deverá anotar na carteira de

trabalho, e discriminar no contracheque, dos empregados

a média dos gorjetas recebidas nos últimos 12 meses,

compondo a remuneração dos trabalhadores

Possibilidade de

Retenção Parcial

da gorjeta

cobrada na nota

de consumo

Gorjeta

Espontânea

(que não consta

da nota fiscal de

consumo, pois é

deixada pelo

cliente)

Comissão

Intersindical para

fiscalização

repasse das

gorjetas

Comissão de 

trabalhadores

para fiscalização

dos repasses das

gorjetas

Intregraçao da

gorjeta na receita

empresarial

Supressão da

gorjeta por

iniciativa

empresarial

Anotação da

gorjeta na

Carteira

de Trabalho

Distribuição prevista no Acordo ou Convenção Coletiva, inclusive por

meio de pontos’’ atribuídos de acordo com a função de cada empregado

Inviável para a Justiça do Trabalho, pois os empregados que atendiam

diretamente os consumidores deveriam ser os destinatários únicos da gorjeta e

não poderiam renunciar a este direito, mesmo que parcialmente,

nem mesmo com a chancela sindical

Rateio, entre

os empregados,

da gorjeta

cobrada na

nota de consumo

Era facultativa, implementada conforme a vontade conjunta dos sindicatos

e empresas, por meio de pactuação de Acordo ou Convenção Coletiva 

de Trabalho

Multa imposta às

empresas pela

retenção indevida

ou supressão das

gorjetas sem

integração da

média no salário
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