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RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL 
AGRAVADO  : SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E 

SIMILARES DE BRASILIA 
ADVOGADO : JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO  

- DF013558 

 

  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, IRPJ 
E CSLL. GORJETAS. NATUREZA SALARIAL. NÃO 
INCIDÊNCIA. SUMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO. 
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 
Administrativo n. 2 do STJ).
2. Não conhecido o recurso com base na Súmula 83 do STJ, 
caberia à agravante apontar precedentes contemporâneos ou 
supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo 
ao devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a orientação 
desta Corte não se firmou no sentido do decisum recorrido, ou, 
ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto à 
jurisprudência citada, o que não ocorreu na espécie.
3. As gorjetas possuem a finalidade de reforçar os salários dos 
empregados, tendo nítida natureza jurídica de verba salarial, 
independentemente de serem pagas voluntária ou 
compulsoriamente,  nos exatos termos do artigo 457 da CLT, não 
podendo ser incluídas na base de cálculo dos tributos federais em 
discussão (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL).
4. Hipótese em que o estabelecimento empregador atua como 
mero arrecadador, não podendo o valor pago a título de gorjetas 
integrar o faturamento ou o lucro para o fim de apuração dos 
tributos federais discutidos nos autos, pois a referida verba não 
constitui receita própria dos empregadores, apta a sofrer 
incidência de tributos de responsabilidade da empresa.
5. Agravo interno não conhecido.  

  

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Superior Tribunal de Justiça

acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, 
Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o 
julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.  

  

Brasília, 25 de novembro de 2019 (Data do Julgamento)

Ministro Gurgel de Faria
Relator                    
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AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 972.774 - DF (2016/0224638-6)
  

 

  

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator): 

Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL  
contra decisão de e-STJ fls. 514/518 que conheceu do agravo para não conhecer do recurso 
especial do ente fazendário.

Em suas razões, a recorrente/agravante alega que:

O conceito legal de gorjeta vem estampado no art. 457 da CLT.
[...]
Atenção  especial há de ser dada ao § 3º do dispositivo transcrito. Por meio dele, 
depreende-se que o gênero “gorjeta” compreende aquela quantia que é dada 
voluntariamente pelo cliente, diretamente ao empregado do estabelecimento; e 
também o valor fixo percentual que o estabelecimento lança na conta do cliente a 
título de “taxa de serviço”.
O rigor terminológico não é mero fetichismo. Traz implicações práticas 
imprescindíveis para o deslinde da questão. Não fosse assim, não faria sentido a 
distinção legal. Como se verá, a receita que se pretende tributar advém da 
importância paga a título de taxa de serviço, e não gorjeta stricto sensu 
(voluntária).
São também exemplos de gorjetas voluntárias os valores depositados nas famosas 
“caixinhas” de final de ano deixadas nos balcões dos estabelecimentos. Em todos 
esses casos, aqueles que recebem gorjeta têm salário acordado com os 
estabelecimentos, em observância a todas as regras de direito trabalhista e esta 
remuneração não leva em conta o recebimento de gorjetas, porquanto impossível 
ao proprietário do estabelecimento mensurar o valor recebido, justamente porque 
tais valores não transitam pelos seus caixas.
Mencionadas verbas, como intuitivo, não integram a base de cálculo do IRPJ, 
CSLL, PIS e Cofins, porque se referem a uma relação de cortesia diretamente 
estabelecida entre cliente e funcionário, não envolvendo, em momento algum, 
ingresso nos caixas do empreendimento.
O mesmo, contudo, não se pode dizer da taxa de serviço, ou gorjeta compulsória. 
Neste caso, como já mencionado, o estabelecimento lança na conta apresentada ao 
cliente uma quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor de tudo o 
que foi consumido, e o pagamento é feito ao estabelecimento de forma indistinta 
daquilo que corresponde ao efetivo consumo, sendo que o valor ingressa em seus 
cofres antes de ser repassado aos empregados.
De tudo o que fora dito até aqui, fica demonstrada a inconsistência da alegação da 
recorrida, no sentido de que o estabelecimento é mero intermediário da taxa de 
serviço. Como demonstrado alhures, a gorjeta compulsória entra nos cofres do 
empreendimento para, ao final, financiar a remuneração dos empregados. De fato, 
sendo a taxa de serviço uma forma de financiar os gastos trabalhistas, ainda que a 
mencionada receita seja vinculada a uma determinada despesa, não deixa de 
ingressar efetivamente na receita bruta ou faturamento dos bares e restaurantes.
Quando a taxa de serviço é incluída na nota, a empresa retém parte do valor para 
atendimento das despesas com tributos incidentes na folha de salários e rateia o 
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restante para seus empregados. Trata-se de valor registrado na contabilidade das 
empresas, compondo sua receita bruta.
A taxa de serviço, pois, ostenta natureza de remuneração paga aos empregados, mas 
ao contrário do quanto sustentado pela recorrida, esta natureza não afasta a 
possibilidade de tributação.
O raciocínio defendido pela recorrida – equivocado, diga-se de passagem – é o de 
que, na qualidade de parcela remuneratória, a taxa de serviço somente deveria 
sofrer a incidência de contribuições sociais sobre folha de salários.
Mas se o próprio salário-base, antes mesmo de sofrer o influxo das mencionadas 
contribuições, é considerado receita e tributado pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, 
qual a razão de dar tratamento distinto à taxa de serviço?
Ora, onde reside a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito 
(ubi eadem ratio, ibi eadem lex dispositivo), de sorte que se é verdade que a taxa de 
serviço constitui parcela remuneratória, deve ter o mesmo tratamento tributário 
dispensado a todas as receitas destinadas ao pagamento da folha de salários.
[...]
o fato é que, uma vez ingressando nos cofres do estabelecimento e fazendo parte da 
sua receita bruta, a taxa de serviço é investida pela empresa, seja em aplicações 
financeiras, seja no exercício das atividades ordinárias. O repasse ao trabalhador só 
se dá ao final do mês e em percentual aplicado sobre o valor histórico. E é 
precisamente esta repercussão econômica que interessa ao Direito Tributário.
Em suma, não se nega a natureza remuneratória da taxa de serviço. Ao contrário, 
restou demonstrado aqui que a cobrança do valor é destinada ao pagamento de 
parte do salário dos profissionais de bares, restaurantes e afins.
Todavia, tal circunstância não impede a inclusão da verba na base de cálculo de 
tributos incidentes sobre o faturamento/renda bruta dos estabelecimentos.
[...]
A propósito, é importante registrar a irrelevância do caráter transitório das taxas nas 
contas do estabelecimento. Isso porque qualquer ingresso deve ser tributado pelo 
PIS e pela Cofins quando se trata do exercício da atividade empresarial precípua. 
Ou seja, a integralidade dos valores cobrados dos clientes, discriminados na nota 
fiscal, decorrentes da venda de bens e/ou prestação de serviços constitui receita 
tributável, sendo ou não repassada a terceiros.
Acrescente-se que as Leis n. 9.718/98, 10.833/2003 e 10.637/2002, em rol taxativo, 
elencam as receitas que estão excluídas da base de cálculo do faturamento, e em 
nenhuma dessas hipóteses se encontra a situação pretendida pela empresa autora.
[...]
Com efeito, não cabe ao intérprete ampliar o rol de exclusões do faturamento. 
Convém, a propósito, lembrar que a legislação tributária, principalmente em se 
tratando de disposições que afastam a incidência de normas para arrecadação de 
tributos, deve ser interpretada literalmente.
Além disso, permitir tal exclusão significa esvaziar o mandamento constitucional, 
que determina que a Cofins e o PIS incidam sobre o “faturamento” (receita bruta 
operacional), e não sobre o “lucro”.
[...]
3) Da inclusão da taxa de serviço (gorjeta compulsória) na base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL
[...]
Verifica-se, portanto, que a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica de 
renda é o fato gerador do IRPJ e a aquisição de lucro, o da CSLL. Isso significa que 
a finalidade a que se destina o produto da aquisição da disponibilidade ou do lucro 
não interfere na configuração do fato gerador. Daí a irrelevância do fato de a taxa 
de serviço compor a remuneração dos empregados do estabelecimento.
[...]
No caso da taxa de serviço, reitere-se o que fora dito anteriormente: a quantia 
ingressa no caixa da empresa e somente é repassada aos empregados quando do 
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pagamento dos salários, e em percentual desconhecido. No tempo em que a quantia 
permanece em poder do estabelecimento, este pode dispor dela livremente, 
investindo para gerar mais rendimentos, ou pagando despesas ordinárias. Ademais, 
ao repassar a quantia ao empregado, a empresa o faz sobre o valor histórico, sem 
considerar eventuais rendimentos, e em percentual que pode, inclusive, ser inferior 
àquele cobrado dos clientes, uma vez que ainda não há lei disciplinando a matéria. 
Há, portanto, inegável acréscimo patrimonial tributável.
Prosseguindo na análise, importante asseverar que o imposto de renda possui dois 
regimes básicos de apuração: o do “lucro real” e o do “lucro presumido”. A 
distinção é decisiva no caso dos autos, tendo em vista que, em relação às empresas 
que apuram o imposto de renda pelo lucro real, o valor das gorjetas efetivamente 
repassado aos empregados é deduzido da base de cálculo dos tributos, por expressa 
previsão como despesa dedutível. Neste ponto, não há qualquer insurgência.
Ocorre que as pessoas jurídicas representadas pela recorrida são optantes pela 
tributação pelo lucro presumido, regime pelo qual é considerado “lucro” e, 
portanto, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, um valor obtido por meio de 
aplicação de um percentual à receita bruta auferida pela sociedade.
[...]
De tudo o que foi exposto até aqui, depreende-se que o lucro presumido decorrente 
da aplicação de uma alíquota (coeficiente) à receita bruta da pessoa jurídica não se 
compatibiliza com a individualização e dedução de despesas específicas desta base 
de cálculo. Ora, se a intenção do contribuinte era abater rubricas específicas 
determinadas em lei, deveria ter procedido à apuração do tributo pelo lucro real, 
lembrando que a adoção do regime diverso constitui opção do contribuinte, que a 
ele adere por questão de conveniência.

Por fim, aduz que não é caso de aplicação da Súmula 83 do STJ, tendo 
em vista que a jurisprudência não está consolidada sobre o tema, alegando que, dos precedentes 
citados, apenas um é recente.

Requer a reconsideração do julgado ou a submissão do feito ao Órgão 
colegiado para que, afastada a Súmula 83 do STJ, seja reconhecida a incidência da contribuição 
ao PIS, COFINS, CSLL e IRPJ sobre os valores percebidos a título de gorjetas.

Sindhobar – Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Brasília apresenta contraminuta em que defende a manutenção da decisão agravada (e-STJ fls. 
545/551).

É o relatório.
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AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 972.774 - DF (2016/0224638-6)
  
RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL 
AGRAVADO  : SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E 

SIMILARES DE BRASILIA 
ADVOGADO : JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO  - 

DF013558 
  
 

  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, IRPJ E 
CSLL. GORJETAS. NATUREZA SALARIAL. NÃO 
INCIDÊNCIA. SUMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO. 
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).
2. Não conhecido o recurso com base na Súmula 83 do STJ, caberia à 
agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos 
referidos na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, 
a fim de demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no 
sentido do decisum recorrido, ou, ainda, demonstrar a não subsunção 
do caso concreto à jurisprudência citada, o que não ocorreu na espécie.
3. As gorjetas possuem a finalidade de reforçar os salários dos 
empregados, tendo nítida natureza jurídica de verba salarial, 
independentemente de serem pagas voluntária ou compulsoriamente,  
nos exatos termos do artigo 457 da CLT, não podendo ser incluídas na 
base de cálculo dos tributos federais em discussão (PIS, COFINS, IRPJ 
e CSLL).
4. Hipótese em que o estabelecimento empregador atua como mero 
arrecadador, não podendo o valor pago a título de gorjetas integrar o 
faturamento ou o lucro para o fim de apuração dos tributos federais 
discutidos nos autos, pois a referida verba não constitui receita própria 
dos empregadores, apta a sofrer incidência de tributos de 
responsabilidade da empresa.
5. Agravo interno não conhecido.

 

  

 

AREsp 972774 Petição : 415312/2019 C54242555124504=344230@ C5845060650=4032164<50@
 2016/0224638-6 Documento Página  4 de 6 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Superior  Tribunal  de Justiça   
GABGF01

  
 

  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator): 

Como assinalado na decisão agravada, "aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, 
até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 
do STJ).

Após nova análise processual, provocada pela interposição do agravo 
interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.

A parte agravante não rebateu adequada e frontalmente a incidência da 
Súmula 83 do STJ na hipótese dos autos. Há de ser consignado não ser suficiente a mera 
alegação de que a jurisprudência do STJ não está pacificada e que, dos precedentes citados, 
apenas um é recente. 

Não conhecido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, 
caberia à agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na 
decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a 
orientação desta Corte não se firmou no sentido do decisum recorrido, ou, ainda, demonstrar a 
não subsunção do caso concreto à jurisprudência citada, o que não ocorreu na espécie.

A alegação trazida na petição de agravo interno de que há poucos 
julgados a respeito do tema e que apenas um deles é recente, ao contrário de rebater a aplicação 
do referido enunciado sumular, faz por reforçá-lo.

Portanto, correta a aplicação da Súmula 83 do STJ à hipótese dos 
autos.

Ademais, quanto ao mérito, nos termos do que foi consignado na 
decisão singular, o recurso especial se origina de mandado de segurança no qual se pleiteia a 
não incidência do PIS, Cofins, CSLL e IRPJ sobre a taxa de serviço (gorjeta) cobrada pelos 
bares, restaurantes e hotéis.

O Tribunal a quo, confirmando a sentença, assim dispôs:

Portanto, como visto nos precedentes colacionados, as gorjetas, 
independentemente de serem cobradas compulsória ou opcionalmente na nota de 
serviço, têm natureza salarial (art. 457 da CLT), não constituindo renda, 
faturamento ou lucro para o estabelecimento, de sorte que, sobre elas, não deve 
incidir PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.

Pois bem, vejamos o que estabelece o art. 457 da CLT, in verbis:

Ar. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos 
legais, além do salário devido e pago diretamente pelos empregados, como 
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contraprestação de serviço, as gorjetas que receber.
§ 3º Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente 
ao empregado, como também aquele que for cobrada pela empresa pelo cliente, 
como adicional nas contas, a qualquer título, e destinada á distribuição aos 
empregados."

Da leitura do dispositivo legal transcrito, verifica-se, primo ictu oculi, 
que as gorjetas possuem a finalidade de reforçar os salários dos empregados, tendo nítida 
natureza jurídica de verba salarial, independentemente de serem pagas voluntária ou 
compulsoriamente,  nos exatos termos do artigo. Logo, não podem ser incluídas na base de 
cálculo dos tributos federais ora em discussão (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL).

O estabelecimento empregador atua como mero arrecadador, não 
podendo o valor pago a título de gorjetas integrar o faturamento ou o lucro para o fim de 
apuração dos tributos federais discutidos nestes autos, uma vez que não constitui receita própria 
dos empregadores, apta a sofrer incidência de tributos de responsabilidade da empresa.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. GORJETA. NATUREZA SALARIAL. PIS. COFINS. IRPJ. CSLL.
NÃO INCIDÊNCIA.
1. A gorjeta, compulsória ou inserida na nota de serviço, tem natureza salarial. Em 
consequência, há de ser incluída no cálculo de vantagens trabalhistas e deve sofrer 
a aplicação de, apenas, tributos e contribuições que incidem sobre o salário.
2. A exemplo do entendimento de que é ilegal a cobrança de ISS sobre os valores 
recebidos a título de gorjeta, é também ilegítima a exigência do recolhimento do 
PIS, IRPJ, CSLL e COFINS sobre a referida taxa de serviço.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1339476/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 16/09/2013)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TAXA DE SERVIÇO (GORJETAS). 
RECOLHIMENTO ATRIBUÍDO AO EMPREGADOR POR FORÇA DE 
ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO 
PROVIDO.
1. "A gorjeta, compulsória ou inserida na nota de serviço, tem natureza salarial. Em 
conseqüência, há de ser incluída no cálculo de vantagens trabalhistas e deve sofrer 
a incidência de, apenas, tributos e contribuições que incidem sobre o salário" 
(REsp 399.596/DF, Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 5/5/04).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1099319/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 12/09/2012)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

É como voto.
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 Presidente da Sessão
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AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
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TERMO

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu não conhecer do
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

 

Brasília, 25 de novembro de 2019


