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1 - Antecedentes

1.1 - Histórico da Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 

Pelo requerimento nº 3458, de 2008, a deputada Maria Lúcia Amary (PSDB), acompa-
nhada de 34 (trinta e quatro) deputados, que o firmaram, requereu a constituição de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, a ser composta por 9 (nove) parlamentares e 9 (nove) 
suplentes, com a finalidade de,  no prazo de 90 dias, investigar o repasse integral das taxas 
de serviço (gorjetas) concedidas aos trabalhadores de hotéis, restaurantes, bares e simila-
res no estado de São Paulo.

A criação da presente Comissão Parlamentar de Inquérito escorou-se na imperiosa neces-
sidade de se apurar as crescentes denúncias levadas a cabo pela categoria de empregados 
do setor de serviços de bares e restaurantes e consumidores, dando conta de que a gratifica-
ção destinada às taxas de serviço, mais conhecida como gorjeta, desembolsada pelos clien-
tes que se servem daqueles serviços no estado de São Paulo não alcança o seu destinatário 
final, a mão de obra qualificada (garçom - cozinheiro entre outros). 

Ademais, segundo justifica o requerimento de instalação da Comissão, não se trata de 
instituir a obrigatoriedade da gorjeta, e, nem tampouco, deflagrar cizânia entre empregados 
e empregadores ou imputar responsabilidade, mas, precipuamente, de apurar eventuais irre-
gularidades e buscar alternativas capazes de discipliná-la de modo a estabelecer critérios de 
distribuição, inclusive no que tange aos encargos sociais e tributários a serem definidos. 

A esse propósito, o artigo 457, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT estabelece que 
as gorjetas compreendem a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, como 
contraprestação de serviço. 

Nesse sentido, a Sumula 354 do TST Prevê: - “Gorjetas. Natureza Jurídica. Reper-
cussões (Revisão da Súmula nº 290 – Res. 71/1997, DJ 30.05.1997) – As gorjetas 
cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, 
integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de 
aviso-prévio, adicional noturno, horas extraordinárias e repouso semanal remunerado”.

Daí se verifica que o dispositivo em relevo esta a exigir uma regulamentação, vez que se 
torna imprescindível esclarecer que a grave questão não se resume a simples distribuição 

de valores pecuniários, mas, também, a amplo dimensionamento da questão sob o ponto de 
vista social.

Alerta a iniciativa parlamentar que, considerando o desembolso da gorjeta como forma 
de gratificação, complacência, benfeitoria pecuniária por um serviço prestado, nada mais 
equânime o repasse integral ao agente que empresta qualidade e esmero na sua execução.

Assim sendo o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições regimentais e observado o disposto no Ato nº 09, de 09 de março de 2010, 
que criou a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, constituiu por meio do Ato nº 14, 
de 25 de março de 2010, a referida Comissão, nomeando os seus membros efetivos e substi-
tuídos, indicados pelos respectivos Líderes de Bancada. 

1.2 - Objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito

 A Comissão Parlamentar de Inquérito assim formada dedicou-se a investigar os proce-
dimentos adotados na distribuição pecuniária recebida a título de prestação de serviço (gor-
jeta) pelos profissionais envolvidos nas atividades de hotéis, restaurantes, bares e similares, 
apurando os fatos, os atos praticados, as denúncias, as sugestões trazidas pelos organismos 
representativos do setor e as versões oferecidas pelas testemunhas, convocadas no transcor-
rer dos trabalhos, cujo teor encontra-se anexado na forma de provas e documentos que pas-
sam a fazer parte integrante deste relatório, para posterior encaminhamento às instâncias 
competentes.

2 – Reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito

As atividades da Comissão se resumiram à realização de 9 (nove) reuniões e algumas 
diligências, todas devidamente convocadas, cujas atas e transcrições encontram-se devida-
mente anexadas.

As reuniões obedeceram a um cronograma competentemente organizado e formalizado 
dentro do seguinte calendário:

13/04/2010 - 1ª Reunião – Eleição da Presidente da Comissão – Deputada Maria Lúcia Amary;

20/04/2010 – 2ª Reunião – Aprovação de Requerimento aos Sindicatos dos Empregados 
do Setor de São Paulo – Santos e Campinas, solicitando o encaminhamento do elenco de 
denuncias sobre as irregularidades verificadas no repasse das gorjetas, e convocando os seus 
representantes legais para prestar depoimentos;

18/05/2010 – 3ª Reunião – Oitivas dos Representantes do Sindicato da Categoria de São 
Paulo, Gilberto José da Silva e do Sindicato da Categoria de Santos, Edmilson Cavalcante de 
Oliveira;

01/06/2010 – 4ª Reunião – Oitiva do Representante do Sindicato da Categoria de Cam-
pinas, Orives Rodrigues de Souza e de São Carlos, Manoel Simões Pires;

08/06/2010 – 5º Reunião – Aprovações dos Requerimentos de convite, para prestar 
depoimento, Senhor Otávio Fineis, Coordenador da Administração Tributária; Antonio Ade-
mar de Carvalho, Raquel Alzier Ferreira, Martha Maria Ferreira Pereira, Gilmar Carregosa de 
Abreu, Juarez Pires, Elisângela Aparecida da Silva, Paulo Sergio Adjuto e os Senhores José 
Haroldo Monteiro Viegas, Presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes e Bares de Cam-
pinas e Nelson de Abreu Pinto, Presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de 
São Paulo.

22/06/2010 – 6ª Reunião – Oitivas do Senhor Juarez Pires e Antonio Ademar de Carvalho;

24/08/2010 – 7ª Reunião – Aprovação do Requerimento de Prorrogação dos Trabalhos 
da Comissão;

20/10/2010 – 8ª Reunião – Depoimento do Senhor Otávio Fines Junior, Coordenador da 
Administração Tributária - CAT da Secretaria da Fazenda e do Senhor Jarbas Majella Bicalho, 
representando o presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Esta-
do de São Paulo e da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São 
Paulo.

27/10/2010 – 9º Reunião – Leitura e Aprovação do Relatório Final.

3 – Considerações

Os depoimentos e os documentos extraídos ao longo dos trabalhos da Comissão Parla-
mentar de Inquérito, todos anexados e integrantes deste relatório, nos levaram a considerar 
que o assunto “repasse de taxa de serviço – gorjeta” encontra-se em estado institucional 
anárquico, devido à falta de normatização, supervisão e fiscalização do Estado, merecendo 
das autoridades da Administração Pública severa intervenção.
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Conquanto pertinente reconhecer que a matéria abarca questões de natureza trabalhista 
que em princípio nos levaria a pensar na competência exclusivamente federal para propor 
medidas, estabelecer normas, que possam disciplinar a distribuição da taxa de serviço, de 
modo a suprir as lacunas legislativas detectadas, por outro vértice, não podemos nos olvidar 
que a matéria pressupõe conseqüências danosas nas relações de consumo, uma vez que o 
atual tratamento dispensado ao repasse da taxa de serviço aos trabalhadores do setor afeta 
diretamente os consumidores, na medida em que desvirtua a finalidade do pagamento da 
taxa de serviço, e os efeitos prejudiciais ao sistema tributário, por ocultar receitas desalinha-
das da não incidência de contribuições sociais e fiscais.  

 Nessa senda, resta verificar que o objeto da presente Comissão Parlamentar de Inquéri-
to, por envolver questões inerentes ao direito do consumidor e tributário insere-se entre os 
temas de competência legislativa estadual, de modo concorrente, à luz do elenco de matérias 
insculpidas nos incisos I e VIII, do artigo 24, da nossa Constituição Federal.

Destarte, independentemente dos reflexos de natureza precipuamente trabalhistas a 
desmedida e desorganizada distribuição do repasse da taxa de serviço há de ser cuidado, 
também, sob as vistas das relações protagonizadas pelos prestadores de serviço – trabalha-
dores - consumidores e Estado, que experimentam atualmente sintomas de desrespeito e 
clandestinidade.

Durante o exaustivo período investigatório detectou-se, sobretudo se levarmos em 
consideração os depoimentos trazidos pelos representantes dos Sindicatos da Categoria, 
instruídos pelo cabedal de denúncias documentadas e formalizadas, que as irregularidades 
revelam-se por meio de duas principais modalidades. A primeira através da cobrança dos 
10% (dez por cento) sem o devido repasse aos trabalhadores; a segunda através da cobran-
ça dos 10% que não se incorporam ao salário e não se materializam, portanto, sonegam as 
contribuições sociais e outros encargos de natureza fiscal.

Por outro lado, segundo, ainda, os depoimentos, em razão da falta de uma regulação no 
repasse da gratificação aos trabalhadores, o único instrumento eficaz utilizado para minimi-
zar as irregularidades praticadas, tem sido os Acordos Coletivos firmados entre Sindicatos 
da Categoria e o Empresariado, cujos compromissos de maneira geral vêm sendo cumpridos 
satisfatoriamente, mesmo porque favorece e confere ao sistema as condições indispensáveis 
de acessível fiscalização tanto do Ministério do Trabalho como dos Sindicatos e Trabalhado-
res.

 O Acordo Coletivo consiste no entendimento direto entre o Sindicato da Categoria e 
a Prestadora de Serviço, cuja convenção estabelece o percentual de 35% (trinta e cinco 
por cento) do montante arrecadado a título de taxa de serviço para subsidiar os encargos 
trabalhistas, além dos critérios de pontuação, considerando a função de cada trabalhador 
(garçom, cozinheiro, assistente de cozinha e manobrista, entre outros), que de acordo 
com o seu grau determinará o nível de distribuição das importâncias pagas a titulo de 
gratificação.

Feito semelhante parênteses sobre as cláusulas que compõem os acordos coletivos, 
voltamos ao núcleo das nossas investigações para observar que ao se apurar, através 
dos documentos e os depoimentos, o nível de gravidade das irregularidades praticadas, 
constatou-se que das 300.000 (trezentas mil) ações em curso perante os Tribunais, assistidos 
pelos Sindicatos, apenas de São Paulo, 7.000 (sete mil) demandas judiciais têm por objeto a 
falta de repasse da gratificação, dados que, para efeito de estatística, representam somente 
as denúncias formais, sem, entretanto, considerarmos os números de procedimentos não 
denunciados formalmente, que, certamente, nos levarão a patamares alarmantes, segundo os 
depoimentos colhidos.

Ainda, segundo o depoimento do Senhor Edmilson Cavalcante de Oliveira, Presidente do 
Sindicato da Categoria de Santos, o pagamento da taxa de serviço se dá em duas situações: 
a primeira quando desembolsada espontaneamente pelo cliente do serviço prestado e a 
segunda quando incluída compulsoriamente na nota de serviço, considerando todos os itens 
de consumo.

A esse propósito, o sindicalista-depoente sustentou veementemente a imprescindível 
inclusão da taxa de serviço na nota fiscal, arrimada no entendimento do TST, através da 
Súmula 354, cujo teor consolida a taxa de serviço como integrante na composição salarial e 
trata da aplicação para efeito de reflexo nas verbas rescisórias, como uma das fórmulas de 
organizar a distribuição equânime da taxa de serviço.

Nessa conta, verificamos, conquanto haja empresas preocupadas em estabelecer critérios 
para essa finalidade, ou seja, métodos de repasse organizados e sistemáticos das verbas con-
cernentes à taxa de serviço, lamentavelmente, esse contingente ainda encontra-se distante 
da expressiva massa de prestadores de serviço.

O aspecto nuclear da questão debatida nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, inde-
pendentemente dos vértices de ordem material, que afetam os envolvidos no sistema de 
hotéis, restaurantes e bares, cinge-se aos reflexos de natureza moral e social, postos a tona.

Tanto isso é verdade, que o Senhor Jarbas Majella Bicalho, representante do Sindicato e 
da Federação dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do estado de São Paulo, ao prestar 
o seu depoimento, muito embora tenha considerado exagerado o percentual de 70% (seten-
ta por cento) das empresas que distribuem irregularmente a taxa de serviço, denunciado 
pelos Sindicatos Laborais, reconheceu, por outro lado, a ocorrência de semelhantes irregula-
ridades no repasse da taxa de serviço, sobretudo no que tange aos reflexos incidentes sobre 
as verbas de natureza social e previdenciária.

Não há de se descartar as conseqüências desastrosas na credibilidade dos valores arre-
cadados a título de taxa de serviço, fruto do resultado positivo dos bons serviços prestados 

pelos profissionais. No propósito de conter o abalo experimentado no regramento do con-
sumo que se vê em cheque, por conta da desregulamentação da distribuição do repasse da 
capitulada verba, detectamos a importância da inclusão discriminada, na nota fiscal de servi-
ço, do valor correspondente ao pagamento da taxa de serviço, como instrumento imprescin-
dível de controle da importância arrecadada a esse propósito.    

Foi nessa arena que o representante da Secretaria Estadual da Fazenda, Senhor Otávio 
Fineis Junior, coordenador da Administração Tributária - CAT, ao comparecer a esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, para expor a ótica da Administração Pública sobre a questão, nota-
bilizou seu enfoque ressaltando a necessidade de serem realizados ajustes no sistema de 
tributação para que a taxa de serviço passe a ser discriminada e com a sua exigência pelos 
consumidores, a nota fiscal paulista garantiria a contabilização das gorjetas e seu efetivo 
repasse. 

Alinhavou, ainda, que o fato da gorjeta ser tratada como uma liberalidade dificulta a 
fiscalização tributária e observou que a taxa de serviço aumenta o ônus do empregador por 
dois motivos: os valores recebidos pelos funcionários são entendidos pelo Judiciário como 
parte integrante da remuneração, o que provoca inúmeras ações judiciais; e como não há 
atualmente um tratamento contábil diferenciado das gorjetas, este serviço é tributado pelo 
Estado como se fosse mercadoria, com a incidência de ICMS. 

Por derradeiro, ressaltou que há por volta de 103 mil contribuintes cadastrados no setor 
de hotéis, restaurantes, bares e similares no Estado, que correspondem a aproximadamente 
10% dos contribuintes estaduais, e que a receita oriunda do setor corresponde a apenas 
0,38% da arrecadação do Estado. O coordenador da Administração Tributária destacou a difi-
culdade de haver um efetivo controle das operações de varejo por parte do fisco, observando 
que com a implantação da Nota Fiscal, os consumidores acabam fazendo esse acompanha-
mento. 

Por outra fronte, a Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei que regulamenta os 
10% (dez) de gorjeta para empregados de bares, hotéis, restaurantes, lanchonetes e simila-
res. A proposta, que deverá seguir para a votação do Senado Federal, prevê a possibilidade 
do desconto de um quinto do total da gorjeta para encargos sociais e previdenciários. 

A iniciativa legislativa estabelece a incorporação desse valor como parte do salário. Para 
fiscalizar o pagamento, será formada uma comissão de empregados. O que for recebido pelo 
estabelecimento a título de gorjeta terá que ser distribuído a todos os funcionários, de acor-
do com os critérios preestabelecidos.

 Assim, considerando o alcance e a repercussão social das irregularida-
des apuradas na distribuição da taxa de serviço entendemos que o Legis-
lativo paulista não pode abrir mão de sua grandeza e de seu papel consti-
tucional e omitir-se às deformidades em que se encontram mergulhadas as 
relações entre empresas – trabalhadores – consumidores e Estado, quando 
nos referimos ao repasse da verba arrecadada a título de taxa de serviço. 

4 – Conclusões

Portanto, de tudo quanto nos foi possível analisar no decorrer dos trabalhos desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, confirmam-se as denúncias de irregularidades no 
modo de operar o repasse da taxa de serviço (gorjeta) concedida aos trabalhadores 
do setor de hotéis, restaurantes, bares e similares do estado de São Paulo, conforme 
exaustivamente comprovado pelos depoimentos e pela documentação produzida, o que 
sugere a indicação de caminhos, através de sugestões, encaminhamentos e proposições 
legislativas.

Assim, considerando as implicações de natureza social e de consumo que permeiam o 
tratamento conferido à distribuição da taxa de gratificação pelos serviços prestados pelos 
trabalhadores do setor, e os limites de competência legislativa inscritos na Constituição Fede-
ral e Estadual somos compelidos a adotar os seguimentos procedimentos: 

1º - Decide esta Comissão propor a Indicação ao Senhor Governador do Estado:

INDICAÇÃO Nº_______, DE 2010

As conclusões alcançadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o 
repasse integral das taxas de serviço – gorjetas, concedidas aos trabalhadores de hóteis, 
bares, restaurantes e similares do estado de São Paulo, indicam a premente necessidade de 
se estabelecer medidas legislativas dimensionadas a fixar procedimentos de discriminação 
do valor correspodente à taxa de serviço desembolsadas pelos consumidores quando da 
prestação de serviço em hóteis,bares, restaurantes e similares no estado de São Paulo.  

A intervenção do Estado nesse setor se volta à recomposição do vazio legislativo que o 
envolve, que tem gerado, conforme sobejamente se apurou pela Comissão Parlamentar de 
Inquerito, um desequilibrio nas relações entre empregadores e empregados na transparência 
dos valores e na operacionalização da distribuição da taxa de serviço aos agentes profissio-
nais, que acaba, inexoravelmente, prejudicando o elo mais fraco, constituido pelos garçons, 
cozinheiros, ajudante de cozinha e os demais profissionais, além de naturalmente vulnerabi-
lizar a credibilidade nas relações de consumo, protagonizadas pelos prestadores de serviço e 
consumidores.  

Nessa senda, com vistas à conferir medidas legislativas de cunho disciplinador e fiscaliza-
dor à distribuição do repasse da taxa de serviço aos trabalhadores do setor, considerando as 
implicações de natureza social e de consumo que ora afligem o sistema e os nossos limites 
de competência legislativa inscritos na Constituição Federal e Estadual;
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e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos 
não estão repassando-as aos empregados”.

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, às quatorze horas, no Plenário 
Tiradentes da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial 
da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar o repasse 
integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares e restaurantes do Estado de 
São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos não estão repassando-as aos 
empregados”, convocada nos termos do § 2.º do artigo 36 da XIII Consolidação do Regimen-
to Interno, inicialmente sob a presidência do Senhor Deputado Estevam Galvão. Presentes a 
Senhora Deputada Maria Lucia Amary e os Senhores Deputados Mauro Bragato, Roque Bar-
biere e Jorge Caruso.  Ausentes os Senhores Deputados Antonio Mentor, Ed Thomas e Rogério 
Nogueira. Presente ainda, acompanhando os trabalhos da Comissão, o Senhor Deputado Enio 
Tatto. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião e indagou se 
havia indicações para o cargo de Presidente da Comissão. Com a palavra, o Senhor Deputado 
Jorge Caruso indicou a Senhora Deputada Maria Lucia Amary que, em votação, foi eleita por 
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Deputado Estevam Galvão declarou eleita presidente 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito a Senhora Deputada Maria Lucia Amary, e a convidou 
para assumir a presidência dos trabalhos. Na seqüência, a Senhora Presidente agradeceu a 
confiança de seus pares, e propôs que a eleição do Vice-Presidente, bem como a indicação do 
relator, fossem realizadas em momento oportuno. A proposta contou com anuência dos Senho-
res Deputados. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente suspendeu os trabalhos por 
cinco minutos para a lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos à hora aprazada e com 
o mesmo quorum, foi a ata lida e aprovada. Após agradecer a presença de todos, a Senhora 
Presidente declarou encerrados os trabalhos, que foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, 
e após transcrição farão parte desta Ata que eu, Reinaldo Manoel de Oliveira, Agente Técnico 
Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Plenário Tiradentes, em 13 de abril de 2010.

Deputado MARIA LUCIA AMARY
Presidente 
Reinaldo Manoel de Oliveira
Secretário

2. Ata da Primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-
lidade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares 
e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos 
não estão repassando-as aos empregados”.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, às onze horas, no Plenário “Tira-
dentes” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Primeira Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar o repasse 
integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares e restaurantes do Estado de 
São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos não estão repassando-as aos 
empregados”. Presentes a Senhora Deputada Maria Lucia Amary e os Senhores Deputados 
Mauro Bragato, Jorge Caruso (membros efetivos), João Barbosa e Enio Tatto (membros subs-
titutos eventuais indicados pelas respectivas lideranças partidárias). Ausentes os Senhores 
Deputados Antonio Mentor, Ed Thomas, Estevam Galvão, Roque Barbiere e Rogério Nogueira. 
Havendo número regimental, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião, que tinha a 
finalidade de eleger o Vice-Presidente; deliberar sobre requerimentos; tratar de outros assun-
tos de interesse da CPI. Após registrar a presença dos Senhores Deputados, a Senhora Presi-
dente nomeou o Senhor Deputado Mauro Bragato como Relator da CPI. Deixando de apre-
ciar o item referente à eleição do Vice-Presidente em virtude da ausência de alguns membros 
da CPI, a Senhora Presidente passou ao segundo item referente à deliberação sobre requeri-
mentos. Com a palavra, o Senhor Deputado Jorge Caruso sugeriu que, primeiramente, fossem 
oficiados os órgãos competentes para serem obtidas algumas informações antes de serem 
deliberadas as oitivas. O Senhor Deputado Enio Tatto considerou que, num primeiro momen-
to, pudesse convocar os denunciantes para se ter as referidas informações. A Senhora Presi-
dente explicou que os denunciantes eram vários e propôs oficiar ao Sindicato dos Emprega-
dos para que forneça informações sobre o assunto. O Senhor Deputado Jorge Caruso disse 
que não se opunha e propôs um requerimento de informações aos Sindicatos para saber o 
número de filiados, número de denúncias e as empresas denunciadas. O Senhor Deputado 
Mauro Bragato considerou de vital importância convidar os representantes sindicais para 
ouvi-los sobre as denúncias e para tomar outras providências. O Senhor Deputado Enio Tatto 
solicitou cópia das denúncias encaminhadas à CPI para conhecimento. O Senhor Deputado 
Jorge Caruso sugeriu aguardar a chegada das informações, para posteriormente serem ouvi-
dos os representantes dos Sindicatos. Em votação, tal proposta foi aprovada. Ato contínuo, a 
Senhora Presidente colocou em votação os seguintes requerimentos com o aditamento suge-
rido pelo Senhor Deputado Jorge Caruso sobre a solicitação de informações a cada Sindicato: 
1 - Requerimento do Deputado Mauro Bragato, que requer seja convidado para comparecer 
a esta CPI o Senhor Manoel Simões Pires, presidente do Sindicato de São Carlos, com a fina-
lidade de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais se procede o repasse 
das verbas concernentes a gorjeta. Aprovado. 2 - Requerimento do Deputado Mauro Bragato, 
que requer seja convidado para comparecer a esta CPI o Senhor Gilberto José da Silva, vice-
presidente do SINTHORESP - Sindicato dos Empregados na Hospedagem e Gastronomia de 
São Paulo e Região, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as condições através 
das quais se procede o repasse das verbas concernentes a gorjeta. Aprovado. 3 - Requeri-
mento do Deputado Mauro Bragato, que requer seja convidado para comparecer a esta CPI 
o Senhor Orides Rodrigues de Souza, presidente do Sindicato de Campinas, com a finalidade 
de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais se procede o repasse das 
verbas concernentes a gorjeta. Aprovado. 4 - Requerimento do Deputado Mauro Bragato, 
que requer seja convidado para comparecer a esta CPI o Senhor Cícero Lourenço Pereira, pre-
sidente do Sindicato de Sorocaba, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as con-
dições através das quais se procede o repasse das verbas concernentes a gorjeta. Aprovado. 
5 - Requerimento do Deputado Mauro Bragato, que requer seja convidado para comparecer 
a esta CPI o Senhor Isiquiel Pereira de Carvalho, presidente do Sindicato de Araraquara, com 
a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais se procede o 
repasse das verbas concernentes a gorjeta. Aprovado. 6 - Requerimento do Deputado Mauro 
Bragato, que requer seja convidado para comparecer a esta CPI o Senhor Edmilson de Olivei-
ra, presidente do Sindicato de Santos, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as 
condições através das quais se procede o repasse das verbas concernentes a gorjeta. Apro-
vado. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, que 
foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição passará a fazer parte desta ata, que 
eu, Ademar Trindade Cruz, Agente Técnico Legislativo, lavrei e a assino após a Senhora Presi-
dente. Aprovada em reunião de dezoito de maio de 2010. 

Deputada MARIA LUCIA AMARY
Presidente da CPI
Ademar Trindade Cruz
Secretário

3. Ata da Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-
lidade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares 
e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos 
não estão repassando-as aos empregados”.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às onze horas, no Plenário 
“José Bonifácio” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Segunda 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar o 
repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares e restaurantes do Esta-
do de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos não estão repassando-
as aos empregados”, sob a presidência da Senhora Deputada Maria Lucia Amary. Estiveram 

Indicamos, com fundamento no Artigo 159 da Consolidação do Regimento Interno 
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor do Estado de São Paulo, que implemente estudos, junto à Secretaria Estadual da 
Fazenda, no sentido de se editar medidas legislativas, visando a obrigatorieda-
de da inclusão discriminada da taxa de serviço (gorjeta) na nota fiscal, obser-
vando a isenção da incidência do recolhimento do ICMS ou a compensação 
através da obtenção de créditos tributários aos prestadores de serviços do 
setor de hóteis, restaurantes, bares e similares, de modo a disciplinar a conta-
bilização dos valores desembolsados voluntariamente pelos consumidores a título de 
recompensa pelos positivos serviços prestados, conferindo-lhes adequada formalidade 
e transparência. 

Comissão Parlamentar de Inquérito do repasse da taxa de serviço (gorjeta), em..............., 
de 2010.

2º - Decide esta Comissão sugerir as seguintes providências:

I – Intensificação dos acordos  coletivos entre os Sindicatos da Categoria e as Prestadoras 
de Serviço (hotéis – restaurantes – bares e similares), no sentido de estabelecer critérios de 
distribuição da taxa de serviço;

II – Fiscalização do cumprimento dos acordos coletivos;

III – Divulgação, por meio de veiculação publicitária e comunicados à imprensa, a impor-
tância do consumidor exigir a nota fiscal, com a seguinte ênfase: “AGORA AS NOTAS FIS-
CAIS EMITIDAS PELOS ESTABELECIMENTOS DOS SETORES DE GASTRONOMIA E HOS-
PEDAGEM NO ESTADO DE SÃO PAULO VÃO GARANTIR AO TRABALHADOR, A GORJETA 
QUE VOCÊ CONCORDOU EM PAGAR. EXIGA A SUA NOTA FISCAL”.

IV – Integração da taxa de serviço nos salários, para efeito de aposentadoria;

V – Aprovação de uma legislação disciplinadora no tratamento da taxa de serviço;

VI – Proposição de uma Indicação ao Senhor Governador do Estado de São Paulo, suge-
rindo a edição de medidas legislativas, visando a inclusão discriminada, na nota fiscal, da 
verba desembolsada a titulo de taxa de serviço (gorjeta), ou instituição de compensação 
através de créditos tributários. 

3º – Decide esta Comissão encaminhar este relatório aos seguintes órgãos 
públicos e autoridades:

I – Ao Ministério do Trabalho – Delegacia do Trabalho de São Paulo;

II – Ao Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo;

III – À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJC – Defesa do Consumi-
dor – CDC e Trabalho, Administração e Serviço Público - CTASP da Câmara dos Depu-
tados;

IV – À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Assuntos Econômicos do Senado 
Federal;

V – Ao Sindicato Patronal do Estado de São Paulo:

VI – Aos Sindicatos Regionais da Categoria do Estado de São Paulo;

VII – À Secretaria Estadual da Fazenda e Secretaria Estadual do Emprego e Relações do 
Trabalho;

VIII – À Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON

4º - Decide esta Comissão anexar ao presente relatório as atas e suas respectivas 
transcrições das reuniões, bem como as sugestões encabeçadas pelo SINTHORESP, 
que passam a fazer parte integrante deste relatório.
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APROVADO O RELATÓRIO FINAL
Plenário “José Bonifácio”, em 27/10/2010.
a) Deputada Maria Lúcia Amary – Presidente
a) Deputada Maria Lúcia Amary
a) Deputado José Bittencourt
a) Deputado Mauro Bragato
a) Deputado Enio Tatto
a) Deputado Davi Zaia

ANEXO I - ATAS 

1. Ata da Reunião Especial da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-
lidade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares 
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bares e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabeleci-
mentos não estão repassando-as aos empregados”, sob a presidência da Senhora Deputada 
Maria Lucia Amary. Estiveram presentes a Senhora Deputada Maria Lúcia Amary e os Senho-
res Deputados Enio Tatto, Estevam Galvão, José Bittencourt e Davi Zaia (membros efetivos) 
Ausentes os Senhores Deputados Mauro Bragato, Ed Thomas e Roque Barbiere. Havendo 
número regimental, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião e solicitou à Secretária 
que procedesse a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada da leitura, foi a mesma dada 
por aprovada. A seguir, a Senhora Presidente, informou que a reunião tinha a finalidade de: 
1) eleger o Vice-Presidente; 2) deliberar sobre requerimentos; 3) tratar de outros assuntos de 
interesse da CPI. Após registrar a presença dos Senhores Deputados, a Senhora Presidente 
indagou se havia indicações para o cargo de Vice-Presidente da Comissão. Com a palavra, o 
Senhor Deputado Estevam Galvão indicou o Senhor Deputado Davi Zaia que, em votação, foi 
eleito por unanimidade. Ato contínuo, a Senhora Deputada Maria Lúcia amary declarou eleito 
o Vice-Ppresidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito o Senhor Deputado Davi Zaia. 
Na seqüência, o Senhor Vice-Presidente agradeceu a confiança de seus pares. A Senhora 
Presidente passou ao segundo item referente à apreciação dos seguintes requerimentos: 1 
- Requerimento do Deputado Mauro Bragato, que requer seja convidado para comparecer a 
esta CPI o Senhor Otávio Fineis Júnior, Coordenador de Administração Tributária, da Secreta-
ria da Fazenda do Estado de São Paulo, com a finalidade de prestar informações sobre como 
é feita a fiscalização em bares e restaurantes, mais precisamente com relação à emissão de 
notas fiscais que discriminam como “troco” o valor referente aos dez por cento destinados à 
gorjeta. 2 - Requerimento da Deputada Maria Lúcia Amary, que requer seja convidado para 
comparecer a esta CPI o Senhor Antonio Ademar de Carvalho, com a finalidade de prestar 
esclarecimentos sobre as condições através das quais se procede o repasse das verbas 
concernentes a gorjeta. 3 - Requerimento da Deputada Maria Lúcia Amary, que requer seja 
convidada para comparecer a esta CPI a Senhora Raquel Auzier Ferreira, com a finalidade 
de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais se procede o repasse das 
verbas concernentes a gorjeta. 4 - Requerimento da Deputada Maria Lúcia Amary, que requer 
seja convidado para comparecer a esta CPI a Senhora Marta Maria Ferreira Pereira, com 
a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais se procede 
o repasse das verbas concernentes a gorjeta. 5 - Requerimento da Deputada Maria Lúcia 
Amary, que requer seja convidado para comparecer a esta CPI o Senhor Gilmar Carregosa 
de Abreu, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais 
se procede o repasse das verbas concernentes a gorjeta. 6 - Requerimento da Deputada 
Maria Lúcia Amary, que requer seja convidado para comparecer a esta CPI o Senhor Juarez 
Pires, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais se 
procede o repasse das verbas concernentes a gorjeta. 7 – Requerimento da Deputada Maria 
Lúcia Amary, que requer seja convidado o comparecer a esta CPI o Senhor Jalmir Gibbon, 
com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais se procede 
o repasse das verbas concernentes a gorjeta. 8 – Requerimento da Deputada Maria Lúcia 
Amary, que requer seja convidada a comparecer a esta CPI a Senhora Elizangela Aparecida 
da Silva, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as condições através das quais se 
procede o repasse das verbas concernentes a gorjeta. 9 – Requerimento do Deputado Mauro 
Bragato, que requer seja convidado a comparecer a esta CPI o Senhor Paulo Sérgio Adjuto, 
gerente de recursos humanos do Casa Grande Hotel, com a finalidade de prestar esclareci-
mentos sobre as condições através das quais se procede o repasse das verbas concernentes 
a gorjeta. 10 – Requerimento do Deputado Mauro Bragato, que requer seja convidado a 
comparecer a esta CPI o Senhor José Aroldo Monteiro Viegas, presidente do sindicato dos 
Hotéis, Restaurantes, Bares e similares de Campinas, com a finalidade de prestar esclareci-
mentos sobre as condições através das quais se procede o repasse das verbas concernentes 
a gorjeta. 11 – Requerimento do Deputado Mauro Bragato que requer seja convidado a 
comparecer nesta CPI o Senhor Nelson de Abreu Pinto, presidente do SinHoRes-SP – Sindi-
cato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares de São Paulo. Em votação, os requerimentos 
foram aprovados. Em seguida a Senhora Presidente deu ciência do recebimento pela CPI, 
através de Ofício do SINTHORESP, de mais 232 denuncias recebidas através do Disque Gorje-
ta Denúncias, bem como das informações adicionais, solicitadas ao mesmo sindicado na reu-
nião de dezoito de maio de dois mil e dez, ambos à disposição para consulta na secretaria da 
Comissão.Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, 
que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição passará a fazer parte desta ata, 
que eu, Tania Rodrigues Mendes, Agente Técnico Legislativo, lavrei e a assino após a Senhora 
Presidente. Aprovada em reunião de 24 de agosto de 2010.  

Deputada MARIA LUCIA AMARY
Presidente da CPI
Tania Rodrigues Mendes
Secretária

5. Ata da Quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-
lidade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares 
e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos 
não estão repassando-as aos empregados”.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às onze horas e trinta 
minutos, no Plenário “José Bonifácio” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
realizou-se a Quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-
lidade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares 
e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos 
não estão repassando-as aos empregados”, sob a presidência da Senhora Deputada Maria 
Lucia Amary. Estiveram presentes a Senhora Deputada Maria Lúcia Amary, o Senhor Deputa-
do Ed Thomas (membros efetivos), a Senhora Deputada Haifa Madi e os Senhores Deputados 
Bruno Covas e Vanderlei Siraque (membros substitutos). Ausentes os Senhores Deputados 
Mauro Bragato, Enio Tatto, Estevam Galvão, Roque Barbiere, Jorge Caruso, José Bittencourt 
e Davi Zaia. Havendo número regimental, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião e 
solicitou à Secretária que procedesse a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada da lei-
tura, foi a mesma dada por aprovada. A seguir, a Senhora Presidente, informou que a reunião 
tinha a finalidade de deliberar sobre a prorrogação dos trabalhos da Comissão, procedeu a 
leitura do Requerimento do Deputado Mauro Bragato, que requer, nos termos regimentais, 
a prorrogação dos trabalhos pelo prazo de até sessenta dias, para a adequada apuração 
dos fatos. Em discussão, não havendo oradores inscritos foi encerrada a discussão. Em vota-
ção, o requerimento foi aprovado. Em seguida a Senhora Presidente anunciou que estavam 
prorrogados os trabalhos da Comissão por até sessenta dias e desconvocou as reuniões das 
onze horas e quarenta e cinco minutos, das treze horas e trinta minutos, das treze horas e 
quarenta e cinco minutas, das quatorze horas e trinta minutos e das quatorze horas e qua-
renta e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada 
a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição passará a fazer parte 
desta ata, que eu, Tania Rodrigues Mendes, Agente Técnico Legislativo, lavrei e a assino após 
a Senhora Presidente. Aprovada em reunião de vinte de outubro de 2010.  

Deputada MARIA LUCIA AMARY
Presidente da CPI
Tania Rodrigues Mendes
Secretária

6. Ata da Quinta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finali-
dade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares 
e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos 
não estão repassando-as aos empregados”.

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às onze horas, no Plenário 
“Tiradentes” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Quinta Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de “investigar o repasse 

presentes a Senhora Deputada Maria Lúcia Amary e os Senhores Deputados Enio Tatto, Jorge 
Caruso, Davi Zaia (membros efetivos), Bruno Covas (membro substituto) e João Barbosa 
(membro substituto eventual indicado pela respectiva liderança partidária). Ausentes os 
Senhores Deputados Mauro Bragato, Ed Thomas, Roque Barbiere, José Bittencourt e, justifica-
damente, o Senhor Deputado Estevam Galvão. Havendo número regimental, a Senhora Presi-
dente declarou aberta a reunião e solicitou à Secretária que procedesse a leitura da ata da 
reunião anterior. Dispensada da leitura, foi a mesma dada por aprovada. A seguir, a Senhora 
Presidente, informou que a reunião tinha a finalidade de: 1) eleger o Vice-Presidente; 2) 
colher os depoimentos do Senhor Gilberto José da Silva, Vice-Presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores em Gastronomia e Hospedagem de São Paulo e Região - SINTHORESP e do 
Senhor Edmilson Cavalcante de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em 
Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e 
Vale do Ribeira - SINTHORESS; 3) deliberar sobre requerimentos; 4) tratar de outros assuntos 
de interesse da CPI. Após registrar a presença dos Senhores Deputados, a Senhora Presidente 
deixou de apreciar o item um, referente à eleição do Vice-Presidente, em virtude da ausência 
de quorum requerido para essa deliberação que deve ser constituído apenas de membros 
efetivos da CPI. A Senhora Presidente passou, então, ao segundo item convidando a tomar 
assento à mesa o Senhor Gilberto José da Silva, Vice-Presidente do SINTHORESP, lendo para 
o convidado o embasamento legal para a oitiva, solicitando que fosse respondido o termo de 
qualificação pelo depoente e, em seguida, concedendo-lhe a palavra para a sua exposição 
inicial. O convidado fez uma breve explanação destacando o crescimento das denúncias e 
resumindo as informações contidas na resposta do Sindicato ao Ofício nº CPI-Gorj nº 
08/2010. Pela ordem, fizeram questionamentos ao Senhor Gilberto, em mais de uma ocasião: 
o Senhor Deputado Davi Zaia, o Senhor Deputado Enio Tatto, o Senhor Deputado João Barbo-
sa, o Senhor Deputado Jorge Caruso e a Senhora Deputada Maria Lúcia Amary. O convidado 
respondeu a todas as questões. Com a palavra, o Senhor Deputado João Barbosa sugeriu que 
fosse identificado o percentual de empresas que não cometem irregularidades. O Senhor 
Deputado Jorge Caruso enfatizou a necessidade da Comissão obter números exatos, especifi-
camente, sobre: irregularidade no repasse das gorjetas, não incluindo denúncias sobre outros 
problemas, com base em levantamento feito pelos sindicatos; forma de cobrança da parcela 
correspondente às gorjetas nas ações trabalhistas; entendimento da Justiça do Trabalho 
sobre essa matéria, através de sentenças proferidas, bem como dos tipos de arbitramento 
quanto ao percentual referente às gorjetas nessas ações trabalhistas. O Senhor Deputado 
Davi Zaia destacou a importância da Comissão verificar os resultados das fiscalizações pro-
movidas pelo Ministério do Trabalho, identificando os estabelecimentos mais denunciados, 
pois o foco são os estabelecimentos que não repassam as gorjetas e não recolhem os encar-
gos devidos. O Senhor Deputado Enio Tatto sugeriu que esses dados específicos e concretos 
sobre gorjetas sejam levantados pelos sindicatos, se necessário, com base em amostragem. A 
Senhora Presidente propôs, então, que a Comissão oficiasse, novamente, aos sindicatos de 
trabalhadores solicitando o fornecimento, em dez dias, dos dados específicos mencionados 
pelos Senhores Deputados, referentes a: a) quantidade e resultados das fiscalizações do 
Ministério do Trabalho; b) quantidade de ações na Justiça do Trabalho; c) conteúdo de sen-
tenças da Justiça do Trabalho; d) quantidade de denúncias recebidas, classificadas conforme 
as empresas que tenham ou não firmado Acordo Coletivo; e) relação de empresas mais 
denunciadas no sindicato, no Ministério do Trabalho e na Justiça do Trabalho, especificamen-
te dobre gorjetas. Em votação, a proposta foi aprovada. Encerrado o primeiro depoimento, a 
Senhora Presidente convidou o Senhor Edmilson Cavalcante de Oliveira, Presidente do SIN-
THORESS, para tomar assento à mesa, lendo o embasamento legal para a oitiva, solicitando 
que o convidado respondesse ao termo de qualificação e concedendo-lhe a palavra para a 
sua exposição inicial. Com a palavra, o Senhor Edmilson fez uma breve explanação, desta-
cando: que há duas situações básicas para o pagamento de gorjetas pelo cliente, a espontâ-
nea, quanto o pagamento é feito diretamente ao trabalhador, e aquela referente à taxa de 
dez por cento de serviço, discriminada na nota de serviço; que o Sindicato fiscaliza apenas a 
taxa de serviço e não a gorjeta paga diretamente pelo cliente ao trabalhador; que a Súmula 
354, do Tribunal Superior do Trabalho, consolida a conceituação da gorjeta e como deve ser 
tratada nas verbas rescisórias; que é difícil obter o número exato de irregularidades face ao 
grande número de empresas e porque as denúncias do trabalhador ocorrem após o seu desli-
gamento da empresa; que o não repasse e a sonegação de encargos sociais, além de ofender 
direito do trabalhador, tem repercussão na previdência; que há necessidade de integrar, 
legalmente, ao salário a gorjeta arrecadada através da cobrança de taxa de serviço, pois atu-
almente tem como única formalização o Acordo Coletivo por empresa, que serviria como 
base para a legalização pretendida; que a empresa não tem ônus quando firma Acordo Cole-
tivo, pois os encargos são pagos com parcela de arrecadação da referida taxa; que não se 
pode generalizar, mas a maioria dos estabelecimentos não está em situação regular; que o 
Acordo Coletivo deveria ser um instrumento obrigatório quando há cobrança de taxa de ser-
viço, para que tanto o Sindicato quanto o consumidor pudessem controlar a aplicação dessas 
receitas; que alguns estabelecimentos repassam, integralmente, as parcelas dos empregados, 
mas não recolhem os encargos sociais e, por isso, correm o risco de pagarem em dobro a 
parcela dos empregados, nos casos de ações trabalhistas; que é importante que a Nota Fiscal 
de Serviço discrimine a taxa de dez por cento. Encerrada a exposição, pela ordem, fizeram 
questionamentos ao Senhor Edmilson, em mais de uma ocasião, o Senhor Deputado Jorge 
Caruso e a Senhora Deputada Maria Lúcia Amary. O convidado respondeu a todas as ques-
tões. Com a palavra, o Senhor Deputado Jorge Caruso, sugeriu que a Comissão aprovasse 
proposta para que todos os estabelecimentos colocassem uma placa informando aos clientes 
que o pagamento de gorjeta é opcional, e deveria ser feito diretamente ao garçom, solicitan-
do, também, o apoio do Sindicato. A Senhora Presidente, explicou que essas propostas pode-
rão ser debatidas oportunamente, e que o convidado não poderia manifestar apoio sem a 
consulta em assembléia. O Senhor Deputado Enio Tatto propôs que as novas informações a 
serem solicitadas, através do ofício acima deliberado, devem ser solicitadas a todos os sindi-
catos e depoentes. Sugestão aprovada. O Senhor Deputado Davi Zaia, apontou que a relação 
de trabalho no setor é extremamente desigual, ressaltando a importância do Acordo Coleti-
vo, que na Baixada Santista há grandes empresas, porém a maioria dos trabalhadores está 
em pequenas empresas, situação que aumenta a importância da regulamentação, pois o 
mercado considera que a gorjeta arrecadada integra o salário e, se isso não está regulamen-
tado o trabalhador tem prejuízo e há, inclusive. fomento à “indústria das reclamações traba-
lhistas”, sugerindo que o sindicato patronal também seja ouvido e que a Comissão ajude a 
fazer avançar o processo de regulamentação. A Senhora Presidente comunicou que, além das 
informações solicitadas ao SINTHORESP e ao SINTHORESS, foram recebidas as informações 
solicitadas ao Sindicato de Campinas e Região – SECHSC, Sindicato de Sorocaba e Região – 
SINTHORESSOR e Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo, que 
estão disponíveis para consulta na Secretaria da Comissão.Nada mais havendo a tratar, a 
Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia 
e cuja transcrição passará a fazer parte desta ata, que eu, Tania Rodrigues Mendes, Agente 
Técnico Legislativo, lavrei e a assino após a Senhora Presidente. Aprovada em reunião de 08 
de junho de 2010. 

Deputada MARIA LUCIA AMARY
Presidente da CPI
Tania Rodrigues Mendes
Secretária

4. Ata da Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-
lidade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares 
e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos 
não estão repassando-as aos empregados”.

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às quinze horas e quarenta e 
cinco minutos, no Plenário “José Bonifácio” da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, realizou-se a Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com 
a finalidade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em 
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a fiscalização sobre o repasse das gorjetas com o uso do programa “Nota Fiscal Paulista”, 
concluindo com a indicação da possibilidade de divulgar e levar as soluções encontradas 
para outros Estados, à medida que este problema não é exclusivo do Estado de São Paulo. 
Com a palavra, o Senhor Deputado José Bittencourt, também parabenizou a todos pelo 
trabalho realizado, observando que tudo o que se adicionar ao salário dos empregados do 
setor deveria ser considerado para todos os fins de direito, inclusive para o décimo terceiro 
salário e o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e, finalmente, 
sugerindo que fosse elaborada Moção de apelo ao Congresso Nacional para que edite lei 
que incorpore a gorjeta aos salários, para todos os fins de direito. Com a palavra o Senhor 
Deputado Davi Zaia também parabenizou a todos pelo trabalho realizado e considerou que 
o Relatório Final apresentado contempla e incorpora as principais questões levantadas pelos 
trabalhadores, indicando medidas relevantes que contribuem para normatizar a relação de 
trabalho no setor. A Senhora Presidente enfatizou a importância dos trabalhos realizados e 
do Relatório Final, respondeu a sugestão de apresentação de Moção, feita pelo Senhor Depu-
tado José Bittencourt, esclarecendo que a apresentação de emendas aos relatórios finais 
de comissões parlamentares de inquérito não é regimental e que todas medidas propostas, 
todos os documentos, análises, sugestões e questões abordadas deverão ser encaminhadas 
ao Congresso Nacional, visando a contribuir para a regulamentação daqueles aspectos da 
matéria que  são de competência federal. Encerrada a discussão, o Relatório Final foi coloca-
do em votação e aprovado por unanimidade. Agradecendo a todos os que participaram dos 
trabalhos e nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente suspendeu a reunião por dez 
minutos para a lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos à hora aprazada e com o 
mesmo “quorum”, foi a ata lida e aprovada. A Senhora Presidente comunicou o término dos 
trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e deu por encerrada a última reunião, 
que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e cuja transcrição fará parte dessa ata que eu, 
Tania Rodrigues Mendes, Agente Técnico Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Ple-
nário José Bonifácio em 27 de outubro de 2010.

Deputada MARIA LUCIA AMARY
Presidente da CPI
Tania Rodrigues Mendes
Secretária

ANEXO II – TRANSCRIÇÕES DAS REUNIÕES

1. Reunião da CPI de 13 de abril de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK Consultoria e Serviços Ltda.

O SR. PRESIDENTE – ESTEVAM GALVÃO - DEM – Havendo número regimental declaro 
abertos os trabalhos para a reunião especial de eleição de Presidente da Comissão Parla-
mentar de Inquérito constituída pelo Ato 14/2010 com a finalidade de investigar o repasse 
integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares e restaurantes do Estado de 
São Paulo em virtude da denúncia de que os estabelecimentos não estão repassando aos 
empregados. 

Registro a presença dos senhores deputado, deputada Maria Lúcia Amary, deputado 
Mauro Bragato, deputado Roque Barbiere, deputado Jorge Caruso.

Consulto os senhores deputados se há indicação para ocupar o cargo de Presidente.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pela ordem Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE – ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está com a palavra o deputado Jorge 

Caruso. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Em função desse problema ter sido trazido a esta 

Casa de Leis por nossa colega Maria Lúcia Amary, o PMDB indica esta colega para que presi-
da os trabalhos da CPI. 

O SR. PRESIDENTE – ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está em votação então o nome da 
deputada Maria Lúcia Amary para ocupar a Presidência desta CPI. Os deputados que estive-
rem de acordo permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada então a indicação, fica eleita a 
senhora deputada Maria Lúcia Amary, a quem convido para assumir os trabalhos. (Palmas.)

* * *
- Assume a Presidência a Sra. Maria Lúcia Amary. 

* * *
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Em primeiro lugar queria agra-

decer os meus pares presentes na CPI, ao deputado Jorge Caruso, deputado Roque Barbiere, 
deputado Estevam Galvão, deputado Mauro Bragato. 

Queria adiar para a próxima reunião que faremos na semana que vem a eleição do Vice-
Presidente da Comissão e também do relator. 

Por enquanto queria agradecer muito a participação de todos vocês, e nós vamos então 
publicar a nova data da reunião. Muito obrigada. 

Nada havendo mais a tratar está encerrada a reunião. 

*     *     *

1. Reunião da CPI de 20 de abril de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK Consultoria e Serviços Ltda.)

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Havendo número regimental 
declaro aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato número 
14/2010 com a finalidade de investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos traba-
lhadores em bares e restaurantes  do Estado de São Paulo.

Registrar a presença dos nobres Deputados Jorge Caruso, Deputado Enio Tatto, Deputado 
Mauro Bragato, Deputado João Barbosa.

Eu queria em primeiro lugar agradecer a presença de todos os Deputados e nomear 
como Relator dessa Comissão, submetendo à apreciação e aprovação de todos os membros, 
nomear o Relator o Deputado Mauro Bragato. Não havendo nenhuma oposição contrária fica 
então nomeado como Relator o Deputado Mauro Bragato.

Solicito à Secretaria da Comissão que proceda a leitura da reunião anterior.
O SR. – Pela ordem, Senhora Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Deixamos de apresentar o pri-

meiro item de nossa pauta de convocação que seria a eleição do Vice Presidente em virtude 
de estarem sendo substituídos alguns membros dessa Comissão. Passaremos ao segundo 
item, mas antes, gostaria de solicitar aos nobres Deputados, como é que nós poderíamos 
proceder a condução dos trabalhos uma vez que nós já temos alguns requerimentos de auto-
ria do Deputado Mauro Bragato e eu gostaria de submeter à apreciação dos membros desta 
Comissão e eventualmente também a sugestão de como conduzirmos estes trabalhos.

O primeiro requerimento é do Deputado Mauro Bragato, convidando o Sr. Otávio Feliz 
Júnior, Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado Jorge 

Caruso.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Tomei conhecimento previamente de alguns requeri-

mentos, mas me preocupa um pouco a logística ou a condução dos trabalhos.
Assim como em outras CPIs, sempre houve uma preocupação de antes de efetuarmos 

qualquer convite para qualquer dos lados, enfim, seja Governo, empregador ou empregado, 
me preocupa os números reais daquilo que a gente está apurando. Então, me parece mais 
plausível que antes de deliberarmos qualquer convite ou convidarmos qualquer setor, este ou 
aquele, nós tenhamos de fato, por escrito pelos órgãos competentes, elo Sindicato, enfim, os 
números que tratam desta irregularidade.

A cerca de 10 ou 15 dias atrás a Folha de São Paulo trouxe uma matéria dizendo que a 
metade dos estabelecimentos não pagam as gorjetas. Bacana ou triste, mas eu queria saber 

integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares e restaurantes do Estado de 
São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos não estão repassando-as aos 
empregados”, sob a presidência da Senhora Deputada Maria Lucia Amary. Estiveram pre-
sentes a Senhora Deputada Maria Lúcia Amary, os Senhores Deputado Mauro Bragato, Enio 
Tatto, Estevam Galvão e Davi Zaia. Ausentes os Senhores Deputados, Ed Thomas, Roque Bar-
biere, Jorge Caruso e José Bittencourt. Presente também o Deputado José Zico Prado. Haven-
do número regimental, a Senhora Presidente declarou aberta a reunião e solicitou à Secretá-
ria que procedesse a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada da leitura, foi a mesma 
dada por aprovada. A seguir, a Senhora Presidente, informou que a reunião tinha a finalidade 
de colher os depoimentos do Senhor Otávio Fineis Júnior, Coordenador de Administração 
Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, bem como do Senhor Nelson de 
Abreu Pinto, Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo 
– SinHoRes-SP e também da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado 
de São Paulo - FHOESP. Em seguida, deu conhecimento aos presentes de Ofício do Senhor 
Nelson de Abreu Pinto, justificando a ausência e apresentando o Senhor Jarbas Majella Bica-
lho, diretor do SinHoResp-SP e da FHORESP para substituí-lo e prestar os esclarecimentos 
pertinentes sobre o assunto. Com a palavra, o Deputado Enio Tatto indagou se era a primeira 
vez que o Senhor Nelson deixava de comparecer. A Senhora Presidente esclareceu que se 
tratava de convite e que, em ocasião anterior, a reunião agendada havia sido cancelada. 
Aprovada a inversão na ordem dos depoimentos, a Senhora Presidente chamou para tomar 
assento à mesa o Senhor Jarbas Majella Bicalho, solicitou que o depoente respondesse as 
questões do termo de qualificação e, em seguida, passou-lhe a palavra para sua explanação. 
O Senhor Jarbas fez uma breve exposição sobre a situação do repasse das gorjetas, do ponto 
de vista dos empregadores, e entregou à Presidente e aos Deputados presentes a revista “A 
Tribuna”, veículo oficial do SinHoResp-SP, com a manchete de capa “CPI da Gorjeta”: Lobby 
do “sindicato” dos trabalhadores induz autoridades e clientes a erro”, bem como cópia de 
Convenção Coletiva de Trabalho Nacional firmada entre a CONTRATUH – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e a CNTur – Confederação Nacional 
do Turismo, que em sua cláusula quatorze prevê que as Confederações signatárias criarão 
uma comissão paritária para a definição do tema gorjetas. Pela ordem, fizeram perguntas ao 
primeiro depoente os Deputados Enio Tatto, Mauro Bragato, Estevam Galvão e a Presidente 
Maria Lúcia Amary. O Senhor Jarbas respondeu às questões e em suas considerações finais 
opinou que a regulamentação da gorjeta não poderia resultar em aumento de tributação, 
pois isso repercutiria no aumento de custos, onerando os preços da alimentação nos car-
dápios. Em seu questionamento o Deputado Estevam Galvão, solicitou que o Senhor Jarbas 
enviasse sugestões de legislação para regulamentar a cobrança e o repasse das gorjetas e 
propôs que a Comissão oficiasse a todos os sindicatos solicitando a apresentação das mes-
mas sugestões. Em votação a proposta do Deputado Estevam Galvão foi aprovada. Colhido 
o primeiro depoimento a Senhora Presidente chamou para tomar assento à mesa o Senhor 
Otávio Fineis Júnior, solicitou ao depoente que respondesse as questões do termo de qua-
lificação e passou-lhe a palavra para sua exposição. O Senhor Otávio apresentou dados da 
legislação e da jurisprudência sobre o ICMS aplicável à matéria, a base de cálculo do impos-
to, a inclusão da parcela referente a gorjeta quando a taxa de serviço é expressa no docu-
mento fiscal pelo contribuinte, o regime especial aplicável ao setor, a dimensão do setor no 
Estado onde estão registrados cento e três mil setecentos e três contribuintes - há divergên-
cia entre os números de estabelecimentos existentes em relação àqueles apresentados pelos 
sindicatos à medida que a Secretaria da Fazenda cadastra no universo desse setor aqueles 
estabelecimentos onde o fornecimento de refeições é a atividade principal – esse setor 
representa dez por cento dos contribuintes e trinta e oito décimos por cento da arrecadação, 
com a maioria recolhendo os tributos através do “Simples” federal e estadual, concluindo 
que a questão da cobrança e repasse das gorjetas é importante e envolve, eminentemente, a 
regulamentação. Pela ordem, fizeram perguntas ao Senhor Otávio os Deputados Enio Tatto e 
a Presidente Maria Lúcia Amary. O depoente respondeu a todas as questões, especialmente 
quanto ao papel da “Nota Fiscal Paulista” na melhoria da fiscalização no setor, que é muito 
capilarizado e, em suas considerações finais, informou que, embora haja necessidade de 
aprofundar a análise e, desde que atendidos os comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
a proposta de excluir a parcela da taxa de serviço, discriminada na nota fiscal, da base de 
incidência do ICMS, seria possível seja pela via de Convênios nos termos do CONFAZ, seja 
através de legislação estadual, desde que comprovado não haver impactos para os demais 
entes federados. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a 
reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja transcrição passará a fazer parte 
desta ata, que eu, Tania Rodrigues Mendes, Agente Técnico Legislativo, lavrei e a assino após 
a Senhora Presidente. Aprovada em reunião de vinte sete de outubro de 2010.   

Deputada MARIA LUCIA AMARY
Presidente da CPI
Tania Rodrigues Mendes
Secretária

7. Ata da Sexta e última Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com 
a finalidade de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em 
bares e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabeleci-
mentos não estão repassando-as aos empregados”.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, as quatorze horas, no 
Plenário “José Bonifácio” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a 
Sexta e última Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade 
de “investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares e res-
taurantes do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos não 
estão repassando-as aos empregados”, sob a presidência da Senhora Deputada Maria Lucia 
Amary. Estiveram presentes a Senhora Deputada Maria Lúcia Amary, os Senhores Deputado 
Mauro Bragato, Enio Tatto, José Bittencourt e Davi Zaia. Ausentes os Senhores Deputados, 
Ed Thomas, Roque Barbiere e Jorge Caruso. Havendo número regimental, a Senhora Presi-
dente declarou aberta a reunião e solicitou à Secretária que procedesse a leitura da ata da 
reunião anterior. Dispensada da leitura, foi a mesma dada por aprovada. A seguir, a Senhora 
Presidente, informou que a reunião tinha por finalidade a apresentação, discussão e vota-
ção do Relatório Final. Antes de passar a palavra ao Relator, Deputado Mauro Bragato, a 
Senhora Presidente comunicou que, conforme deliberado na reunião de vinte de outubro 
de dois mil e dez, foram encaminhados ofícios a todos os sindicatos solicitando que apre-
sentassem sugestões para a elaboração de legislação e outras normas, visando a solucionar 
os problemas identificados no repasse das gorjetas. Para o recebimento das sugestões foi 
estabelecido o prazo final em vinte e cinco de outubro, em função, tanto da elaboração do 
relatório, quanto do término do prazo regimental da Comissão, fixado em nove de novem-
bro de dois mil e dez. Apenas o SINTHORESP, Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart 
Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, 
Pizzarias, Bares, Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-Foods e Asse-
melhados de São Paulo e Região, apresentou sugestões no prazo estabelecido, que foram 
encaminhadas ao Relator. Em seguida, a Senhora Presidente passou a palavra ao Relator, 
Senhor Deputado Mauro Bragato, para a apresentação do Relatório Final. Com a palavra, o 
Senhor Deputado Mauro Bragato indagou se a leitura do Relatório poderia ser feita apenas 
sobre as conclusões, tendo em vista que todos o haviam recebido com antecedência. Com a 
palavra, o Senhor Deputado José Bittencourt sugeriu que fosse feita a leitura das conclusões, 
o que foi aprovado por todos os presentes. Em seguida, o Senhor Deputado Mauro Braga-
to, leu as conclusões do Relatório Final, constantes do item quatro. Encerrada a leitura do 
Relatório, a Senhora Presidente colocou a matéria em discussão. Com a palavra o Senhor 
Deputado Enio Tatto, parabenizou a Senhora Presidente, o Relator e demais membros da 
Comissão pelo êxito dos trabalhos que, considerados os limites constitucionais de iniciativa 
e competência, produziram propostas importantes para os trabalhadores e empregadores, 
visando a minimizar os conflitos identificados, ressaltando ainda a importância de ampliar 
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Se todos os membros aprovarem, também, além disso, proponho que pudéssemos se 
entender os membros desta Comissão, que pudéssemos diante dos dados também deixar 
convocado a Coordenadoria Tributária da Secretaria para ver o impacto da ausência do cum-
primento da disposição do repasse das gorjetas na questão da Economia do Estado.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB - Eu peço vênia à V. Exa. no sentido da não colocação 
desse requerimento, caso contrário, se os demais membros insistirem, regimentalmente eu 
vou pedir vistas sem problema nenhum, porque eu acho que primeiro nós temos que ter 
acesso aos números e me preocupa também a forma como estes números serão encaminha-
dos.

Que eles o façam por escrito também e se trouxerem na hora, Presidente, eu acho que 
ficará muito difícil para nós avaliarmos na hora os números e fazermos um confronto, mas 
não tem problema. Sou favorável a esta primeira parte da aprovação que eles tragam por 
escrito, preferencialmente, mas esta parte do Governo, eu solicito aos senhores membros 
para colocarmos oportunamente lá na frente isso aí em votação.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Bom,
O SR. ENIO TATTO - PT – Pela ordem, Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado Enio 

Tatto.
O SR. ENIO TATTO – PT – Eu queria colocar aqui esse pedido de informações para esses 

Sindicatos aqui, acho que pode ser feito anteriormente, para que as informações cheguem 
até nós para que depois pudéssemos convidá-los, mesmo porque é regimental esse pedido 
de vistas, por exemplo, se o nobre Deputado Jorge Caruso falar e depois outros Deputados 
podem fazer.

Então até para ganharmos tempo, fazer esse requerimento de informações para os Sin-
dicatos, para que chegue antes e na próxima reunião nós vamos apreciar novamente esses 
requerimentos, se convocados, quando eles vierem, nós já temos em mãos essas informa-
ções.

Junto com isso eu gostaria de solicitar à V. Exa. que tirasse cópias desses processos que 
foram encaminhados, que foi motivo do pedido desta CPI, para que cada membro tivesse 
acesso a esses pacotes de denúncias que V. Exa. recebeu para que a gente tomasse conheci-
mento.

Junto com isso, eu acho até para ganharmos tempo, vocês sabem por que estou falando 
da questão de tempo, não é? Nós estamos em um ano eleitoral e que todas as vezes, eu 
acho correto ouvirmos o Presidente do Sindicato, mas ouvir sim, alguns denunciantes, alguns 
garçons, alguns que trabalham. Que pudéssemos fazer concomitantemente, no dia em que 
viesse o Presidente do Sindicato de Sorocaba, viessem um ou dois para ouvirmos também. 

Para não ouvir primeiro o Sindicato e depois, da mesma região, muitas vezes com as mes-
mas informações talvez, o funcionário. Talvez a gente conseguisse dar uma celeridade nos 
trabalhos.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Senhora Presidente, se nós fizermos em comum, estou 
visualizando da seguinte forma, na terça feira que vem a gente marca uma CPI para ouvir os 
denunciantes, para que tragam as informações por escrito.

Particularmente, eu já vou antecipar o que vou fazer, eu não vou apreciar isso na hora, 
então, a minha sugestão é de que aprovemos a vinda dos mesmos para uma audiência a ser 
designada oportunamente, aguardando previamente, este é o critério da presença, a chegada 
desses números.

 Com esses números chegando à Comissão, a Senhora designa a audiência. Acho que 
seria este o primeiro passo que deveríamos definir. A partir daí eventualmente a gente deli-
bera sobre novas pessoas. Eu não, me desculpe, mas eu não gostaria de ouvir na CPI funcio-
nários que eventualmente reclamam de uma empresa ou outra sem antes saber dos números 
do Sindicato na questão macro. Senão, vamos transformar essa CPI em um palanque contra 
esta ou aquela empresa. Então me parece plausível que a gente tenha primeiro acesso aos 
números reais disso.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Então eu gostaria de colocar 
em votação a proposta de nós encaminharmos este Ofício designando um prazo de 10 dias 
para que os Sindicatos apresentem estes dados que nós precisamos. De posse desses reque-
rimentos atendidos, encaminharia para os membros da Comissão para que designássemos 
uma data então, já com estes dados analisados pelos membros da Comissão, uma nova data 
de audiência para que estes sindicatos fossem ouvidos já com as vistas dos Deputados nos 
dados que lhes forem encaminhados.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Perfeito. De minha parte já concordei.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Em votação, não havendo 

nenhuma questão contrária, fica aprovado. Mais alguma observação?
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Só agradecer a compreensão de V. Exa. nesta solicita-

ção prévia nossa e aos Senhores Deputados e com certeza aí, a partir da próxima audiência, 
nós possamos deliberar as próximas questões.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Então, não havendo mais nada, 
só precisamos colocar em votação então esses requerimentos que serão enviados aos sindi-
catos. Em votação

O SR. ENIO TATTO - PT – Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pois não.
O SR. ENIO TATTO – PT – Estes requerimentos são de informação, não é? Só gostaria até 

por motivo de ordem aqui na Casa e respondida pelo Presidente na última quinta feira, sobre 
o critério de todos os pedidos de informação sejam feitos por escrito mediante publicação. 
Neste caso nós vamos aprovar este pedido com consenso, tudo bem, não tem problema 
nenhum, para apenas tomarmos este cuidado porque foi motivo na CPI da BANCOOP de 
uma questão de ordem respondida pelo Presidente e colocada como de forma bastante par-
ticular que nas CPIs seria necessário ser feito por escrito e mediante a publicação.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Se me permite.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela Ordem.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O Deputado Enio Tatto está correto em aprovarmos 

na CPI apenas requerimentos por escrito, mas como se trata de requerimento de solicitação 
de informações da própria denúncia, não me parece, não vejo problema nenhum em por 
consenso, excepcionalmente, somente neste caso aprovarmos este entendimento verbal em 
início dos trabalhos da CPI. Esta é a minha sugestão que da minha parte não há qualquer 
problema.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Então ficam aprovados os 
requerimentos aos sindicatos com o pedido dos dados, com exceção feita ao requerimento 
apresentado pelo Deputado Mauro Bragato requerendo o Sr. Otávio (ininteligível) Coordena-
dor que não ficou aprovado pelos membros da CPI.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Foi postergado. Na verdade nós só estamos aprovan-
do o requerimento solicitando convite para que os sindicatos venham aqui para serem ouvi-
dos, correto? Estes requerimentos salvo engano são quatro sindicatos?

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – O primeiro requerimento está 
solicitando, convidando para comparecer o Sr. Manoel Simões Pires, Presidente do Sindicato 
de São Carlos.

O SR. ENIO TATTO – PT – São seis, não é?
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – O Sr. Gilberto José da Silva, Vice 

Presidente do SINTHORESP, Sindicato dos Empregados de Hospedagem e Gastronomia de 
São Paulo e Região. O próximo requerimento é para o Sr. Orides Rodrigues de Souza, Presi-
dente do Sindicato de Campinas. O quarto requerimento está convidando o Sr. Cícero Lou-
renço Pereira, Presidente do Sindicato de Sorocaba. O quinto requerimento convidando o Sr. 
Ezequiel Pereira de Carvalho, Presidente do Sindicato de Araraquara e o sexto requerimento 
ao Sr. Edmilson Cavalcante de Oliveira, Presidente do Sindicato de Santos.

Estes são então, os requerimentos aprovados pela Comissão que serão expedidos para 
que no prazo de 10 dias possam ser encaminhadas as informações para que, de posse delas, 
possamos marcar a audiência para a oitiva dessas partes.

com base em que aquela matéria diz que metade paga ou não. Então, ou nós temos previa-
mente, até para elucidar esta Comissão, estes números ou fica difícil.

Porque a gente vai chamar o Coordenador Tributário, aí nós vamos chamar o Sindicato 
dos Empregados, mas com base em que? Então, é esta a minha preocupação agora, para que 
previamente a gente delibere no sentido de colher as informações e os números necessários, 
para depois em vindo esta Comissão com ciência dos senhores Deputados, nós aí deliberar-
mos em qual seria as melhores ou primeiras pessoas a serem chamadas. 

Esta é a sugestão que eu faço para que a gente não delibere nenhum convite antes que a 
gente tenha de fato, esses números reais por todos os órgãos envolvidos. Ofícios aos órgãos 
competentes, aos Sindicatos competentes para que a gente faça este apanhado prévio que 
eu acho muito necessário.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – A proposta do Deputado Jorge 
Caruso é que antes de nós procedermos o convite a qualquer dos requerimentos propostos 
pelo Deputado Mauro Bragato, que nós possamos primeiro encaminhar um Ofício ao Sindi-
cato dos Empregados, é isso Deputado?

O SR. – Pela ordem, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY –  PSDB  - Pela ordem Deputado Enio 

Tatto.
O SR. ENIO TATTO – PT – Quero concordar com o Deputado Jorge Caruso, mas acho que 

talvez até ajudasse para termos elementos em nãos, a gente em um primeiro momento con-
vocar os denunciantes, o Sindicato dos Empregados ou, se tem alguma pessoa física que está 
fazendo esta denúncia para termos estas informações em mãos. Junto com isso trabalhar 
com o pedido de informações oficiais, porque aí a gente vai agilizando e vai tendo elementos 
em mãos para dar continuidade aos trabalhos.

Eu concordo plenamente de não chamar logo de cara o Secretário ou Adjunto, mas sim, 
colher informações de quem realmente está denunciando, depois logicamente ouvir o Sin-
dicato dos Patrões e por último, a gente terá em mãos os dados oficiais e chamar assim as 
pessoas que respondem por isso. Ajudaria nos trabalhos da gente.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quem afinal, é o denunciante que nós poderíamos 
ouvir? Eu queria entender.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY –  PSDB  - Nós temos vários denunciantes, 
inclusive eu diria que tem umas pastas que foram entregues formalmente na reunião pas-
sada com 400 denúncias do Sindicato dos Empregados, e com base nestas denúncias que 
foram feitas, denúncias de vários sindicatos. Do Sindicato de Campinas, do Sindicato de São 
Carlos, do Sindicato de Sorocaba, do próprio Sindicato de São Paulo.

O que eu proporia, se os demais membros concordarem é que nós pudéssemos oficiar ao 
Sindicato dos Empregados para que ele pudesse fornecer o que o Deputado Jorge Caruso 
está pretendendo, que nós possamos colher, e que nós independentemente deste requeri-
mento, pudéssemos aprovar os requerimentos propostos pelo Deputado Mauro Bragato, 
aprovar e oportunamente nós poderíamos chamar estes indicados para deporem. 

Ficaria aprovado antecipadamente o convite a esses Sindicatos para que prestem seus 
depoimentos e de posse dessa pasta de denúncias, nós possamos fazer uma triagem daque-
las que se referem talvez ao mesmo denunciado para que possamos chamá-los pela ordem 
de, uma sugestão que eu faço aqui, pelo número de denúncias do mesmo estabelecimento.

Então eu colocaria esta proposta em votação.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Senhora Presidente, eu não me oponho em um pri-

meiro momento a nós definirmos um dos Sindicatos para uma exposição prévia, eu acho que 
isso nós poderíamos aprovar em consenso e junto com isso um requerimento de informações 
na qual seria necessário perante todos estes órgãos dos empregados, nós termos os seguin-
tes dados, quantos filiados eles têm, quantas empresas, quantas denúncias existem e quais 
as empresas que são denunciadas. Para assim termos uma ideia do universo do que isso 
representa se de fato 50%, se cinco por cento, enfim, ou se a gente não está aqui fazendo a 
defesa específica de alguma coisa que não tem muita relevância.

Então me preocupa muito e talvez seja bom termos muito claros esses números a nível de 
informação. Eu me permito discordar da aprovação prévia e futura dos requerimentos nesse 
momento, do Deputado Mauro Bragato, e me permito oportunamente me manifestar sobre 
isso. Então, da minha parte a concordância de aprovação com relação à oitiva de um dos 
denunciantes e da solicitação de números e após isso, a minha sugestão que a gente faça as 
análises das pessoas que devem ser eventualmente chamadas.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY –  PSDB  - Pela ordem, Deputado Mauro 

Bragato.
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu penso que seria de vital importância que nós 

tivéssemos aqui a presença dos representantes sindicais para que pudéssemos ouvir as 
denúncias e no ato de ouvir as denúncias a gente pudesse efetivamente tomar as providên-
cias.

Nós temos que começar do começo, correto? Eu não tive acesso a esta pasta dessas 
denúncias, mas a verdade, Deputado Caruso, é que eu tenho tido uma preocupação em fun-
ção de minha presença na CPI, de consultar garçons funcionários de diversos restaurantes, 
não só na Capital, como no interior. 

É um fato grave. Nós contribuímos e na grande maioria os funcionários não recebem. Isso 
é corriqueiro e em alguns lugares existe até ameaças de demissão em função da reclamação. 
Quer dizer, é um fato concreto, agora, a parte interessada denunciou para a Assembleia o 
que motivou a Deputada Maria Lúcia Amary a realizar esta CPI.

Então, eu penso que ouvir os sindicalistas seria de vital importância para a gente começar 
o jogo.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Não, sem problema ouvir os denunciantes, só me 
preocupa o seguinte, nós estamos aqui em uma discussão que versa ora sobre legalidade ora 
sobre imoralidade, não é? Ou seja, as pessoas pagam, não há lei que defina e as empresas 
não devolvem, algumas empresas não repassam, seria mais ou menos isso.

Então é importante ressalvar que nós vamos ter aqui uma discussão da moralidade des-
sas empresas e que sugestões nós vamos ter eventualmente para combater essa imoralidade. 
Então aí a nossa preocupação primeiro de não criticar esse ou aquele setor e sim nós termos 
uma exata noção de a quanto anda essa imoralidade.

Sem problema ouvir os sindicalistas e solicitar os números, Presidente, mas a solicitação 
dos demais requerimentos eu peço que a gente postergue para um momento oportuno.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY –  PSDB  - Deputado Caruso, então eu 
queria fazer uma outra proposta e submeter à apreciação dos demais membros e que nós 
pudéssemos oficiar a esses sindicatos, convidando para prestar depoimento aqui já trazendo 
os números que estão sendo solicitados agora, porque aí juntaríamos tanto o depoimento 
quanto a apresentação dos dados para que possamos em cima destes dados fazer as per-
guntas que forem oportunas fazer.

Me preocupa não só ouvir os sindicatos, mas também aqueles denunciantes que esponta-
neamente quiserem vir e não são sindicalizados, mas que querem prestar o seu depoimento, 
lembrando que, claro que será ouvido também o Sindicato Patronal para que possa fazer 
suas alegações, apenas por uma questão de ordenar os trabalhos da Comissão, nós estamos 
primeiro ouvindo as denúncias Uma proposta para ouvir os que estão denunciando, para que 
depois eles apresentem os argumentos e defesas que forem oportunas ao Sindicato Patronal.

Então, se todos concordarem, para que não retarde o trabalho nós já faríamos um reque-
rimento oficiando a esses sindicatos que estão aqui mencionados, que é o Sindicato de São 
Paulo SINTHORESP, na pessoa do seu Vice Presidente, Sr. Gilberto José da Silva, o Sindicato 
de Campinas, na pessoa do Sr. Orides Rodrigues de Souza, o Sindicato de Santos na pessoa 
do Sr. Edmilson Cavalcante de Oliveira, o Sindicato de Sorocaba na pessoa do Sr. Cícero Lou-
renço Pereira, para que eles já possam nesse Ofício comparecerem em data que vamos defi-
nir e já trazerem todos os dados, número de sindicalizados, número de reclamações traba-
lhistas propostas com este argumento e número de denúncias que foram feitas ao Sindicato.
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o que está especificado a forma de repasse? Isso integra salário ou é só uma gratificação? 
Qual a natureza, como é entendida a gorjeta e qual a natureza disso, desse pagamento feito 
aos trabalhadores, desse repasse? Quando é feito? Qual a natureza dessa verba prevista no 
acordo coletivo?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Muito boa pergunta deputado. V.Exa. fez uma per-
gunta fantástica. 

O senhor saber que nós temos a nossa convenção coletiva, e temos uma cláusula na con-
venção coletiva que em acordo entre os dois Sindicatos o amparo de fazer o acordo coletivo 
individual por empresas. E ali tem uma parte que é para tirar da arrecadação, do montante 
arrecadado 65% é distribuído para os trabalhadores, e 35% é para repassar para a empresa 
para poder pagar, ajudar pagar os encargos sociais, do montante já dos 65%. O salário o 
senhor sabe que empresas assumem o seu compromisso perante o Fisco. Agora o acordo 
coletivo é feito, nós do Sindicato nós pensamos na gorjeta e todos trabalhadores garçom, 
cozinha, recepção, no hotel, no restaurante, numa churrascaria, nós pensamos num todo dos 
trabalhadores, e ali é feito por pontuação. Então nós fazemos sempre baseado no Artigo 457 
da CLT que diz que a gorjeta ela é remuneração. A partir do momento que ela é remuneração 
ela passa a se incorporar, a integrar salário. Então ali fica como salário. Então para efeito de 
décimo terceiro, férias e Fundo de Garantia soma a parte da gorjeta somada com o salário 
fixo e recolhe a carga tributária. Agora para efeito de férias, décimo terceiro faz-se a média 
dos últimos 12 meses para poder pagar o décimo terceiro e as férias. Então para todos os 
efeitos integra salário, e é salário. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado Enio 

Tatto. 
O SR. ENIO TATTO – PT – Complementando para o senhor Gilberto José da Silva. 
Senhor Gilberto a gorjeta integra salário, é feito esses cálculos que o senhor tem colocado 

aí aonde há acordos coletivos ou em todos os estabelecimentos? Como funciona afinal de 
contas essa gorjeta? Você vai num restaurante e paga 10% a mais, tem algum lugar que eles 
distribuem essa gorjeta no mesmo dia ou isso aí se faz um caixa e depois faz essa distribui-
ção com todo o pessoal da cozinha, enfim, todos os trabalhadores do restaurante? Isso é 
pago no final do mês ou é pago diariamente, quinzenalmente?

A pergunta inicial eu não sei se o senhor entendeu se é incorporado ao salário e a tribu-
tação, os encargos sociais em cima só de onde é feito os acordos coletivos ou isso é geral e 
tudo tem encargos sociais?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Olha que pergunta boa!
Verdade, o problema maior não são todas as empresas. Aquelas que cobram só entregam, 

veja só, porque aquelas empresas que cobram 10% irregular sem ter o acordo coletivo ela 
não entra para efeito de salário, fica uma renda ali meio irregular, ela não entra para efeito, 
só entra o acordo coletivo. Ali sim fica caracterizado que o empregado tem os 10% como 
salário. Agora vejam só, não sendo, mas que ele consiga provar que ele tem aquele ganho 
baseado no Artigo 457 vai para a justiça do trabalho, daí ele consegue provar e daí ele incor-
pora com sentença, uma ação trabalhista ele acaba tendo os direitos dele. 

Então independente disso as empresas cobram. Muitas cobram e repassam irregular, 
cobram e não repassam, mas na verdade quando se pega para fazer o acordo coletivo, e por 
isso o acordo coletivo, a legalização que daí ganha todo mundo, ganha o empresário, ganha 
o trabalhador, ganha o governo porque aí tem a carga tributária, esse sim é o procedimento 
correto. O que não pode é a omissão de não haver essa legalização. Esse é o problema. 

É por isso que está acontecendo hoje esta CPI que é uma coisa mais sagrada pelo que 
está acontecendo em São Paulo, e que ocorre em todo Brasil. Porque é uma forma de lega-
lizar essa profissão. Muitos anos se vem nessa briga e nunca se chega a um ato de legaliza-
ção. 

Então a pergunta de V.Exa. foi muito boa porque na verdade é o seguinte, este é o cami-
nho da legalização dos 10%. É preciso que faça isso. Todos cobram os 10%, mas desde quan-
do esteja com o acordo coletivo, e o Sindicato está de portas abertas para que faça esses 
acordos e tenha o crivo do Ministério do Trabalho, seja homologado. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Então o que eu estou entendendo é o seguinte, as denúncias 
chegam de pelo menos três modalidades diferentes. Daqueles que cobram 10% e não repas-
sam ao trabalhador, aqueles que cobram os 10% e não é incorporado ao salário, portanto, 
sonegam as contribuições sociais, e daqueles que tem o acordo coletivo e não cumprem o 
acordo coletivo, que seria a forma mais adequada de pagar os 10% recolhendo todas as 
contribuições sociais. As denúncias chegam nessas três modalidades? Em todos os aspectos?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Chega, chega em todas essas modalidades. 
O SR. ENIO TATTO – PT – E já tem denúncias concretas no Sindicato? É documentado?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Chega constante. 
O SR. ENIO TATTO – PT – E isso foi enviado para a CPI?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Já foi enviado. Tem uma correção deputado, quando 

se trata de acordo coletivo as empresas obedecem. Tem um acordo elas cumprem, a grande 
maioria cumpre rigorosamente com aquela obrigação, é um contrato. E tem a fiscalização do 
Ministério do Trabalho, tem a denúncia do próprio Sindicato, o próprio trabalhador também. 
Eu tenho comissão fiscaliza tória dentro da empresa que pode denunciar ao Sindicato. Agora 
o que burla mesmo são essas empresas que cobram e não repassam para os trabalhadores, 
conforme está na denúncia que o deputado pode ver. No processo da CPI tem documentos 
reais que pode ser feita essa pesquisa, até no local de trabalho se for preciso para constatar. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Outra pergunta. Como é que funciona, eu sei que tem, por 
exemplo, uma banca de garçons que eles se escrevem, não sei se é alguma entidade que 
organiza isso ou o próprio Sindicato, quando o restaurante tem um evento especial vão lá 
como free lancer, na periferia fala: vamos fazer um bico. Como funciona a gorjeta desse 
pessoal, o cara que vai trabalhar um dia? Ele recebe no mesmo dia? Isso obviamente não vai 
incorporar ao salário porque ele não é registrado, da uma explicada como é o funcionamento 
disso. 

Eu falei eventos que é normal contratar garçons, mas eu queria saber os restaurantes que 
só pega o funcionário, o garçom por um dia principal ou dois dias por semana, portanto, ele 
não é um cara registrado, é um eventual. Como é que funciona?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Isso funciona muito na categoria hotelaria. O servi-
ço extra. O Sindicato não tem esse procedimento, o Sindicato Hoteleiro ele está visando o 
registro em carteira, esse pessoal as empresas contratam através de cooperativas, que é uma 
coisa que nós do Sindicato combatemos junto ao Ministério Público a extinção das coopera-
tivas. Por quê? Porque essas pessoas, deputado, de uma certa forma eles ficam marginaliza-
dos, porque na verdade ele não recolhe nada. Na época da aposentadoria dele esse pessoal 
vai ficar morrendo a mingua. Então é um outro fator, outra posição que o Sindicato condena 
essa situação, inclusive até o Ministério Público também não concorda com a cooperativa. 
A cooperativa ela tem que ser uma cooperativa legalizada, e não cinco pessoas fazem uma 
cooperativa e o ganho da cooperativa dividido em partes iguais, isso é cooperativa. Agora 
cooperativa que se coloca como empresa, onde a arrecadação é dividida e pagam extra, isso 
é um serviço clandestino porque não tem legalização, não tem registro, não tem autorização, 
quer dizer, fica aí, não tem, e quem pode mais chora menos. Mas o Sindicato não comparti-
lha com esse serviço de extra, nós combatemos. Porque isso está tirando o vínculo empre-
gatício. É um prejuízo para a legalização e o futuro desse trabalhador ele não ficar aí ao bel 
prazer. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Funciona muito, eu acho que vocês tem denúncias, e a 
gente percebe, pelo menos a gente conversa com alguns, a pessoa inclusive trabalhar 
determinado dia com valor fechado. Você vai receber para trabalhar hoje a noite 100 reais, 
não importa a quantidade de horas, desde a hora que abriu até a hora que fechar. É isso? 
Totalmente irregular?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Chega a trabalhar 12 horas. Tem hora para entrar e 
não tem hora para sair, só quando terminar o evento. Isso é uma paga. E ali essas pessoas 
não tem um Fundo de Garantia, não tem nada. Fica aí amanhã ou depois, e se tiver habitua-

O SR. ENIO TATTO – PT – Senhora Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado Enio 

Tatto.
O SR. ENIO TATTO – PT – O Deputado Mauro Bragato que é autor dos requerimentos 

tem alguma justificativa para o convite do Sr. Gilberto José da Silva, Vice Presidente do SIN-
THORESP. Porque não o Presidente? Tem alguma justificativa para isso? Os demais são todos 
Presidentes, não é?

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – É porque na verdade, o Presidente está ausente do 
processo, então quem está comandando o sindicato é o Vice Presidente.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Sem problema. Às vezes o vice sabe mais que o Presi-
dente.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Nada mais havendo a tratar, 
está encerrada a presente reunião. Muito obrigada.

*      *      *

3. Reunião da CPI de 18 de maio de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK Consultoria e Serviços Ltda.)

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Havendo número regimental 
declaro aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 14/2010 
com a finalidade de investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores 
de bares e restaurantes do Estado de São Paulo. 

Registro a presença do nobre deputado Enio Tato, deputado Davi Zaia, deputado João 
Barbosa e deputado Bruno Covas. 

Solicito a secretária da Comissão que proceda a leitura da ata da reunião anterior. 
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado Bruno 

Covas. 
O SR. BRUNO COVAS – PSDB – Pedir a dispensa da leitura da ata. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Dispensada a leitura da ata. 
Passamos ao primeiro item da nossa pauta de convocação da oitiva do senhor Gilberto 

José da Silva Vice-Presidente do SINTHORESP, convocado para prestar informações sobre o 
objeto desta CPI. Constatada a presença do convocado convido para sentar-se aqui à Mesa, 
ao nosso lado e passar a leitura do seguinte texto. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado Enio 

Tatto. 
O SR. ENIO TATTO – PT – Nós estamos aqui como primeiro item de pauta a eleição do 

Vice-Presidente, não seria feito isso antes. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Vou suspender por um minuto 

a sessão. 
* * *

-Trabalhos suspensos

* * *

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Reabrindo a sessão, queria 
convidar o senhor Gilberto José da Silva para prestar o seu depoimento. Passo agora a leitura 
do texto que contém embasamento legal para oitiva. 

Senhor Gilberto José da Silva, o senhor foi convocado para comparecer a esta CPI, 
convidado, desculpe, o senhor foi convidado a comparecer a esta CPI constituída pelo Ato 
14/2010, Requerimento nº. 3.458 de 2008, com a finalidade de investigar o repasse integral 
das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares e restaurantes do Estado de São Paulo. 
E como testemunha com fundamento no Artigo 203 e 218 ambos do Código de Processo 
Penal, combinado com o Parágrafo segundo do Artigo 3º da Lei Estadual nº. 11.124 de 
10.04.2002, bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicadas a 
espécie cumpri-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmações falsas, 
calar ou negar a verdade a respeito dos fatos do seu conhecimento, por incorrer em crime 
previsto no Artigo 4º, inciso II, da Lei Federal nº. 1.579 de 18.03.1952. 

Eu gostaria senhor Gilberto que o senhor preenchesse e declarasse os termos da qualifi-
cação. Seu nome completo, por favor. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Gilberto José da Silva. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – A idade e o estado civil?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – 63 anos, estado civil casado. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Endereço da sua residência?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Rua Dom Francisco de Campos Barretos, 96 – Jardim 

Santana, São Miguel. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Profissão?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Diretor sindical. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Local de trabalho?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Rua São Joaquim, 282 – Liberdade. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Gostaria senhor Gilberto José 

da Silva que relate o que souber tecer os comentários mais importantes sobre o objeto desta 
CPI, e em especial as formas de repasse das gorjetas. Sempre justificando as razões dos seus 
comentários e as circunstâncias que permitam avaliar a sua credibilidade. Pode se pronunciar 
senhor Gilberto José da Silva. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Na nossa categoria hoteleira existe o ato das empre-
sas cobrarem a gorjeta, taxa de serviços de 10%, e nós temos o procedimento de fazer várias 
vezes acordo coletivo e sendo homologado no Ministério do Trabalho. Esses repasses são 
feitos naturalmente com aqueles acordos coletivos. Mas, em decorrência de muito tempo 
havendo várias denúncias feitas através do nosso Disque Denúncia criado agora no dia 18 de 
fevereiro, em razão dessas denúncias que vem se alastrando no poder público, na imprensa, 
nos comentários de que as empresas realmente elas, muito das empresas cobram a gorje-
ta, muitas delas repassam a gorjeta de forma regular, mas muitas cobram a gorjeta e não 
repassam. Então de uma certa forma a gorjeta, a taxa de serviço que é cobrada por muitas 
empresas que conforme foi apresentado aí pelo Disque Denúncia, 401 empresas no primeiro 
balanço que fizemos, continua no segundo balanço as denúncias continuam constantemente 
no nosso Sindicato. E que várias empresas cobram a gorjeta, repassam de forma irregular e 
muitas cobram a gorjeta não repassam, então ficando assim os trabalhadores prejudicados. 

Porque a gorjeta nada mais é do que em razão de uma prestação de serviço que os pro-
fissionais trabalham e dão aquela prestação de serviço, aquele bom trabalho, aquele bom 
serviço feito pelos profissionais, em razão disso a própria sociedade criou essa posição de 
dar, gratificar, dar a gorjeta. O que não é justo é que algumas empresas que tem esse proce-
dimento, porque em razão de sua força empresarial, o empresário retém esse dinheiro e não 
repassa aos trabalhadores. 

Então é preciso deixar bem claro que a gorjeta cobrada ou dada pelo cliente ela é total-
mente do profissional, do garçom e não pode ser apurada por pessoas que não tem o direito 
de uso desse dinheiro. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pergunto agora aos membros 
da CPI, aos nobres deputados se há inscritos para questionar o depoente?

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Pela ordem deputado Davi 

Zaia. 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Perguntar ao senhor  Gilberto José da Silva que ele se referiu 

ao acordo coletivo que são assinados, se existe um único acordo coletivo? Se for para a 
categoria toda ou se são acordos feitos especificamente por empresas? E no acordo coletivo 
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um relatório daquelas empresas onde existe o maior número de ações na justiça do trabalho 
no que tange a gorjeta. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – No que tange a gorjeta, salário mais gorjeta?
O SR. DAVI ZAIA – PPS – É, que é o objeto aqui da nossa investigação. 
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Posso fazer um reparo Sra. Presidente? Nessas ações 

deputado, a gente faz a petição inicial e o trabalhador diz assim: eu tenho o salário fixo 
tanto, mais tanto de gorjeta. Só que a gorjeta é variável. Então a gente não pode pedir valo-
res, não pode especificar valores porque aumenta o valor da causo, e se é um caso de arqui-
vamento o empregado tem que pagar o valor das custas e é alto. Então a gente coloca por 
escrito o valor. O empregado alega que tem gorjeta 10%, então tanto lá, e coloca a média 
mensal que ele coloca na causa e não nos valores calculados. E aí na verdade é o seguinte, 
se ele tiver documentos provando que a empresa cobra os 10% tudo bem, ou senão vai ter 
que provar por testemunha também. Tem esses casos também deputado. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Fica então deferido o pedido 
do deputado Davi Zaia para que o Sindicato forneça essas informações. 

Mais algum deputado?
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado Jorge 

Caruso. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Obrigado Sra. Presidente e desculpe o atraso. E eu vou 

me permitir fazer algumas questões aí para entender, já que eu cheguei atrasado. 
Primeiro ponto é com relação a última pergunta. Essa relação que vai ser encaminhada 

pra cá é uma relação de ações judiciais que existem, demandas?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – É. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Só que pelo que eu peguei por alto essas ações judi-

ciais via de regra englobam salários e outras questões mais, e num dos itens da ação judicial 
envolve o item gorjeta, que pela sua colocação não envolvem valores num primeiro momen-
to. Quer dizer, entra num cálculo para ser discutido na ação trabalhista. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Perfeito. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu sou advogado, e a gente sabe como funciona a 

justiça trabalhista. A justiça trabalhista via de regra a gente pede 10 para ganhar um, e a 
gente não sabe nem se o cliente tem direito a dois ou direito a zero. Então me preocupa um 
pouco essa relação, em entender essa relação contra empresas, ou entender essa relação de 
uma forma, tirar isso, números de empresas que estão descumprindo uma norma ética da 
gorjeta. Eu pergunto o seguinte, existe uma lista de empresas específicas denunciadas espe-
cificamente denunciadas por gorjeta? Porque essa CPI o palco são as gorjetas, e não que a 
empresa deixa de pagar ou não Fundo de Garantia, salário atrasado ou não. 

Então com todo respeito Sra. Presidente, acho que essa relação é importante pra nós 
desde que discriminada e detalhada as empresas que eventualmente estejam sofrendo ações 
por questões de gorjetas. Senão é uma relação que aqui não nos causa interesse, a não ser 
por números de empresas devedoras de direitos trabalhistas num todo. Existe essa relação Sr. 
Presidente? O senhor tem esses números?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Assim dessa forma nós não temos esse número. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Perfeito, não tem esses números. Quantos estabeleci-

mentos o seu Sindicato administra hoje aqui? Engloba quantos estabelecimentos comerciais 
dessa natureza?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – De toda essa natureza dá em média de 75 a 90 mil 
estabelecimentos. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quantas informações o Sindicato tem hoje contra 
quantos estabelecimentos que não pagam gorjeta?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Agora ficou complicado para responder essa pergun-
ta por que daí eu teria que fazer um levantamento. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pois é. Como é que o senhor quer que a gente discuta 
numa CPI, Sr. Presidente, com todo respeito, alegando que esse é um grande problema de 
toda uma categoria se a gente primeiro não tem os números exatos para dizer o seguinte: 
metade dos estabelecimentos comerciais estão recebendo gorjetas e não repassam? Difícil. 
Então primeiro eu acho que essa CPI precisa de dados concretos com relação a qual percen-
tual. É um por cento, é 10%, é 50% das entidades que não estão pagando gorjeta?

Agora ação trabalhista, com todo respeito, vai ter contra metade dos estabelecimentos, 
não só dessa natureza, mas como qualquer estabelecimento comercial de outras naturezas 
também. Então me preocupa, eu acho que o Sindicato deveria fazer um levantamento espe-
cífico com relação a isso. É uma sugestão que eu dou e que eu acho que seria muito mais 
interessante para esta CPI. Por quê? Porque nós estamos tratando uma situação aqui que 
primeiro, há três tipos de situação. O restaurante que recebe a gorjeta, que paga e devolve. 
Aquele que devolve parte, que dilui ou desconta as despesas de cartão de crédito, enfim, e 
aquele que não paga. Quer dizer, nós precisamos de números em relação a isso. Senão nós 
vamos transformar esta CPI numa casa onde a gente vai discutir os grandes devedores traba-
lhistas aqui do Estado de São Paulo em relação ao setor. É uma primeira análise que eu faço. 

O seu Sindicato é só pertinente aos garçons ou engloba todos os funcionários da área de 
restaurantes e bares?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Toda a categoria, similares, garçons, cozinheiros, res-
taurantes, hotéis, motéis, churrascarias, todo o setor. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quando eu pago a gorjeta facultativa, porque não é 
obrigatória, como é que dividido? Via de regra qual a orientação do sindicato para aquele 
estabelecimento comercial?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Pontuação. Quando nós cobramos, a empresa que 
quer adotar cobrança legalizada nós fazemos da forma de pontuação. Discutimos em assem-
bleia. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Como é cobrança legalizada se não há uma lei que 
regule isso? Só para eu entender. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Através da convenção coletiva. Nós fazemos um acor-
do e o Ministério do Trabalho homologa. Entre o Sindicato, empresa e trabalhadores.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Aí a empresa cobra do cliente?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Cobra. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – E se eu não quiser pagar? Porque eu não sou obriga-

do, não há lei que me obrigue a isso. 
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Concordo com o senhor, não existe uma lei obrigató-

ria. É um consenso. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então é o princípio da moralidade. 
O SR GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Porque não existe uma lei especifica para a obrigato-

riedade de pagar, a Lei do Consumidor, não tem lei que é obrigado a pagar, mas se faz um 
acordo coletivo e o Ministério do Trabalho homologa baseado nas normas legais e fica com 
aquele amparo para cobrar. Como é uma coisa costumeira, a gente, sabe como é, a gente 
cobra os 10%, e as pessoas dão gorjeta. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – E como é dividido os 10%?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Na forma de pontuação. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Me explica como funciona. 
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Por exemplo, o senhor sabe a pontuação é feita, pri-

meiramente o maitre, o garçom, o barman, o ajudante do garçom, e vem pela ordem hierár-
quica que vem a pontuação. A pontuação é discutida na assembleia dos interessados. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quais interessados? O Sindicato, o restaurante?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Os interessados são quem? Os trabalhadores em pri-

meiro lugar, a empresa e o Sindicato. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas cada casa comercial tem um critério de distri-

buição?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Tem, baseado na assembleia dos trabalhadores. 

lidade, deputado, se tiver habitualidade constante no local para fazer aquele serviço extra, o 
senhor sabe que pela lei trabalhista se tiver habitualidade pode até entrar com ação na jus-
tiça e ficar a espera de uma sentença favorável a ele, aos seus direitos, mas em decorrência 
disso ele fica ali abandonado. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Era isso Sra. Presidente. Obrigado. 
O SR. JOÃO BARBOSA – DEM – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado João 

Barbosa. E cita a presença do deputado Jorge Caruso membro desta Comissão. 
O SR. JOÃO BARBOSA – DEM – É notório que pra nós chegarmos, cumprimentar o 

nosso Presidente do Sindicato senhor Gilberto José da Silva, já era hora de se fazer justiça a 
essa classe tão hostilizada. 

Graças a Deus o governador José Serra aprovou uma lei que ajudou muito que foi a anti 
fumo, porque estava morrendo muitos garçons. E agora também essa questão da gorjeta que 
é uma tremenda de uma falta de respeito para com o cidadão. Porque na verdade quem é 
que toca o ambiente de trabalho de um restaurante, uma churrascaria, um hotel é o garçom, 
é aquele que trabalha na frente que sabe e conhece muito bem de perto os clientes. 

Agora, claro, quando nós chegamos a uma CPI nós sabemos que a reclamação já ultra-
passou todos os limites. O percentual hoje de sonegação, de falta de respeito dessas empre-
sas para com esses profissionais, o senhor saberia dizer qual o percentual? O senhor diria 
que 90, 80% das empresas não respeitam esses funcionários? Como o senhor poderia nos 
dar uma informação a respeito do mesmo?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Deputado, a pergunta de V.Exa. é uma pergunta 
muito bem oportuna. 

Veja só, o senhor sabe, eu vou fazer umas colocações aqui que podem até estar fugindo 
da norma da CPI, mas tem sentido. Acontece que existem aquelas pessoas que abrem um 
comércio e já vem com a intenção de querer se apoderar da gorjeta. Essa é a verdade e exis-
te. Eu não posso provar para o senhor quem é porque eu não estou lá dentro do cérebro do 
sujeito. O senhor fez uma colocação muito boa.

Acontece que a gorjeta é boa para ambas as partes, mas é preciso conscientização entre 
empregado e empregador. Porque quando eu falo que ela é boa para ambas as partes 
porque se existe aquele restaurante, ou aquele hotel, aquela churrascaria, aquele mesmo 
barzinho pequeno que cobra a gorjeta e repassa direitinho para os trabalhadores o lucro 
é de ambas as partes, porque é uma prestação de serviço boa, o empregado trabalhando 
bem, qualificado, ele recebendo dinheiro. Porque o importante é o dinheiro, o cara ganhando 
bem ele trabalha bem e ele produz mais, e tem boa clientela. E isso é um processo criativo 
que vai repercutindo, principalmente na hotelaria. Nós somos um exemplo nacional para o 
mundo. Uma boa prestação de serviço, e isso tem lógica no bom desenvolvimento, no traba-
lho contente do trabalhador. Agora se o trabalhador trabalha descontente, ele vê que aquele 
dinheiro é dele e é desviado para outros fins que não vem ao seu lucro, para se manter, ele 
trabalha revoltado e cria conflito. 

Então o seguinte, o que precisa não é só o empresário não, mas tem muitos empresários 
que pensam dessa forma como eu penso, de ver o trabalhador qualificado, bem trabalhado, 
bem remunerado. Então a percentagem chega a uma média de 50%, a metade. 

O SR. JOÃO BARBOSA – DEM – E quando eu vou a um restaurante eu pago no cartão 
de crédito, e as vezes até dependendo do valor eu posso até parcelar no meu cartão queren-
do eu, isso é repassado também com segurança? Porque é um cartão de crédito, quando é 
gorjeta em dinheiro tem uma natureza, quando é cartão de crédito é outra. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Quando é feito o acordo coletivo a gente nomeia 
uma comissão do empregado e uma comissão do empregador. Essas duas comissões são 
para que haja essa fiscalização no cheque pré datado também, no cartão de crédito, e no 
parcelado como o senhor disse, quer dizer, tudo isso se tem o fator credibilidade não tem 
nada que desabone. Claro o cartão muitas vezes o restaurante não gosta de usar o cartão, 
mas o cartão é preciso usar porque todo mundo hoje tem cartão por questão de segurança, 
então você usa cartão por acomodação de não ter que carregar dinheiro, situação de segu-
rança. Mas se existe um crédito, uma honestidade na distribuição não importa o cartão, não 
importa o cheque porque é o ato da legalidade, é o ato da honestidade, é o ato do respeito. 

Então o que nós do Sindicato queremos é que o empregador conscientize dessa verdade 
que o dinheiro da gorjeta que entra para o trabalhador ele vai dar vantagens para o empre-
gado. Principalmente hoje, olha senhores deputados, é tão importante o que eu vou dizer 
aqui, principalmente agora na Copa do Mundo que está todo mundo preocupado com a 
qualificação profissional, com a qualidade da mão de obra. Esse é mais um ato de quem vai 
representar o mundo lá fora? Somos nós hoteleiros, porque as primeiras pessoas vão vir para 
os hotéis, restaurantes, churrascarias. Se nós temos esse povo qualificado, bem remunerado 
já pensaram o retrato que vai dar do Brasil na Copa do Mundo? Então precisa ver esses valo-
res. A gente tem que aprender não pensar em valores só dinheiro, tem que pensar também 
nos valores morais, isso é importante. 

O SR. JOÃO BARBOSA – DEM – Estou satisfeito Sra. Presidente. 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Só pela ordem. O senhor se referiu a essa fiscalização, o Sindi-

cato normalmente faz as denúncias, normalmente a tarefa de fiscalização é do Ministério do 
Trabalho. E também existem os casos em que o funcionário depois de desligado se constata 
irregularidade e aí o caminho é  a justiça do trabalho para recuperar o direito. Queria saber 
se o Sindicato tem, quando faz essas denúncias ao Ministério do Trabalho se ele recebe de 
volta depois um relato do que foi apurado, se foi aplicada a multa? E ao mesmo tempo se 
também tem um relato porque a empresa que não paga, eu imagino que ao desligar os fun-
cionários deve ser recorrente então que se tenha ações trabalhistas e isso é o indicativo claro 
de que existem irregularidades. Porque se não existe desliga e está tudo. Então se o Sindica-
to tem essas relações dessas empresas que são mais corriqueiras terem ações trabalhistas 
onde existe condenação e onde existe a fiscalização comprovando, e se existe se isso poderia 
ser repasso a esta CPI. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Nós temos uma relação aqui. Nós temos um departa-
mento com advogados tem denúncias diretamente no setor de coletiva, então a gente enca-
minha. Tem casos que a gente resolve entre o Sindicato e a empresa e resolve ali. Tem casos 
que não chega a conclusão a gente vai para TRT para o setor de fiscalização. Quando é feita 
a fiscalização nós temos relatórios sim, aquelas denúncias que foram feitas ao TRT e que de 
tem retorno nós temos o retorno das fiscalizações sim. Se precisar juntar a gente junta, isso 
se não foi juntado. 

Só para o senhor ter uma idéia, isso aqui são empresas que do mês de fevereiro pra 
cá que no nosso departamento jurídico nem começou e já está nessa situação. Depois da 
denúncia que houve, depois dos comentários todos da empresa, do dia-a-dia, a sociedade 
comentando a respeito que pago a gorjeta e não repassa para o trabalhador e tal, criou essa 
coisa da denúncia crescendo, a toda hora, a todo momento denúncia feita em nosso Sindica-
to. Mas, nós temos sim. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS  – Pela ordem Sra. Presidente. Pela oportunidade eu gostaria que 
fosse requerida cópia da relação dessas empresas que fizeram as denúncias. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Esse documento já integram a 
Comissão e já temos deputado. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Me permite V.Exa., isso aqui é do primeiro balanço e 
tem mais. Tem um outro balanço chegando com mais de 300, a gente pode juntar o restante 
também, não pode?

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, porque nós de fato recebemos um relatório que 
são denúncias que chegaram ao Sindicato. Eu indagaria assim, se tem também um relatório 
de resultados de fiscalização do Ministério do Trabalho e um relatório de quais empresas que 
tem o maior número de ações na justiça por descumprimento de pagamento de gorjeta. Por-
que isso é uma comprovação a mais que a gente pode ter, além das denúncias que a gente 
já recebeu aquelas empresas que são, que normalmente tem um relatório do Ministério do 
Trabalho que acaba informando o Sindicato. Então se pudesse acrescentar isso, e também 
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a gente está falando de uma prática moral eu queria ver o entendimento dos tribunais aí 
pertinentes a isso também. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado Davi 

Zaia. 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Só para voltar a esta questão, já que foi a partir de uma 

pergunta nossa que se iniciou esse debate. E de fato a ação trabalhista o que normalmen-
te ocorre quando a pessoa é desligada por razões óbvias, porque ninguém vai reclamar 
enquanto está trabalhando, porque se reclamar perde o emprego, então a reclamação ocorre 
quando a pessoa já se desligou. E aí o advogado faz uma reclamação com todas as ques-
tões que o trabalhador alega que foram descumpridas durante o seu contrato de trabalho. 
Pode ser hora extra, pode ser não pagamento do piso, pode ser inúmeras outras questões, e 
podem também incluir também essa gorjeta. 

Nós vimos aqui pelo informe que o Sindicato remeteu que são hoje 22 mil processos que 
o Sindicato patrocina, e desse total cerca de sete mil são ações coletivas e individuais em 
andamento que tem por objeto o não repasse da gorjeta. E a minha pergunta só para deixar 
claro isso foi de fato isso, nós podemos ter milhares de ações, as ações podem ter decisões 
que digam que não foi devido. E podemos ter decisões que digam que é devido. Então eu 
acho que é importante conhecer o resultado disso. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – E também é importante deputado, porque via de 
regra essas ações quando comportam o campo gorjeta muitas vezes são colocadas como 
um acréscimo. O cara calcula lá, saldo de salário que não pagou 20 dias, a gente  atendia 
em média 10 meses, dava um faturamento x e acaba pedindo um arbitramento, uma gorjeta 
subjetiva que poderia ou não ter sido dada. Então pra ficar bem claro isso. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Sim, acho que é isso tudo que nós temos o objeto aqui de 
conhecer. Porque você pode ter ações que pagou, mas calculou errada a média. Nas férias 
calculou errado, no décimo terceiro, calculou na indenização. Então as razões são de fato as 
mais diversas. 

Pra nós acho que o fundamental aqui são aquelas ações das empresas que cobram e não 
pagam, não repassam ou não repassam corretamente. Quais as decisões que a gente tem 
nesse sentido, para que a gente possa formar de fato uma opinião sobre o alcance dessa 
questão. 

E também registrar que é importante, embora não exista uma previsão legal a medida 
que não existe a obrigatoriedade da gente pagar quando a gente recebe o serviço a gorjeta, 
mas é claro que isso eventualmente acaba sendo uma forma de composição do salário. O 
trabalhador vai entrar para trabalhar ele é contratado por um x, mas eventualmente ele sabe 
que vai ter acesso a um x de gorjeta que pode flutuar, mas que isso acaba sendo uma prática 
comum no mercado. Algumas empresas fazem o acordo coletivo, então estabelecem regras 
para isso e outras não fazem, fazem o acerto interno próprio que é justo se está cumprindo, 
como disse o representante do Sindicato não há uma reclamação. Mas, não resta dúvida que 
isso acaba compondo de alguma forma o ganho do trabalhador. E é uma opção que o traba-
lhador faz de não reclamar disso. 

Mas eu fico preocupado da gente saber isso, e acho que se a gente puder ter acesso ao 
resultado das ações, isso vai caracterizar claro, e também o resultado, por isso que eu insisti 
nisso, das informações daquelas fiscalizações feitas pelo Ministério do Trabalho que também 
comprovam que há irregularidades. Isso também é uma fonte importante, porque se o fiscal 
passou lá relatou que houve uma irregularidade isso pode apontar, e pode apontar inclusive 
de maneira clara aquilo que é uma reclamação de maneira isolada contra uma empresa e 
aquilo que são reclamações permanentes contra determinada empresa. Para que a gente não 
faça aqui confusão de uma empresa que possa ter uma reclamação, duas reclamações ao 
longo do tempo, quer dizer, fez tudo certo e acontece um erro num determinado caso. E no 
caso que há uma reclamação contumaz evidente que ali você tem um problema maior. 

Então acho que esses dados quanto mais claros e minuciosos foram pra gente nos aju-
dam em apurar adequadamente isso e dentro da justiça. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Sr. Gilberto José da Silva, eu só 
queria fazer uma pergunta com relação ao que o deputado  Davi Zaia  está falando. O Sindi-
cato informou que foram celebrados 21 acordos coletivos. Só para nós entendermos qual é 
o posicionamento desse acordo, em que termos percentuais com relação especificamente a 
questão da gorjeta a maioria dos acordos foram feitas? Em termos de percentual do garçom, 
e como foi tratado dentro do acordo com o Sindicato Patronal?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Tratado com o Sindicato Patronal não tem. É direta-
mente, o acordo coletivo é individual diretamente na empresa. É claro que o Sindicato Patro-
nal sabe. Então o que tem entre o Sindicato Patronal, deputada é a convenção coletiva aonde 
pode tirar um repasse de 35% do montante arrecadada para ajudar a pagar os encargos 
sociais. Esse é o procedimento legal que tem na convenção coletiva. 

E aí a gente vai fazer os acordos coletivos com as empresas onde se reúne os represen-
tantes da empresa, os trabalhadores e o Sindicato, daí chega lá, porque a assembleia, a 
gente parte do princípio que a assembleia é soberana. E aí a gente discute a divisão da pon-
tuação, já leva a pontuação, e sempre o garçom tem uma pontuação maior. Então o seguinte, 
quantos garçons tem? Vamos supor 10 pontos para cada garçom. E quantos cozinheiros 
tem? Quantos pontos cada função? Tanto. Quantas funções, quantos trabalhadores tem? Daí 
você soma a quantidade de funções e valores de pontos acha a quantidade de pontos. Daí 
você descobre o quanto arrecadou. Pega aquele montante arrecadado distribui pelo valor de 
pontos. Um exemplo, arrecadou 10 mil reais, só para os deputados entenderem, mas tem 100 
pontos. Eu pego os 10 mil reais e divido por 100. Aí eu vejo quantos pontos tem em cada 
função. Então se deu 100 reais cada ponto o garçom tem 10 pontos então ele vai levar mil 
reais. Esse é o procedimento a distribuição. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado Enio 

Tatto. 
O SR. ENIO TATTO – PT – O senhor respondendo, se eu entendi direito a pergunta do 

deputado João Barbosa, colocou que em torno de 50% sonegam, não repassam a gorjeta, foi 
isso?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Isso, em média. 
O SR. ENIO TATTO – PT – Uma denúncia grave, 50%. Isso é chutômetro ou é baseado 

em alguma pesquisa do Sindicato, algum dado concreto?
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Aproveitando, se o senhor não tem nem os números 

das sete mil ações quantas especificamente são de gorjeta, como é que o senhor fala que 
50%? Nós temos quanto, 300 mil estabelecimentos em São Paulo? Então 150 mil estabeleci-
mentos no Estado de São Paulo não repassam gorjeta é isso?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Quando eu falo 50% dos restaurantes que cobram 
10%. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Sim metade!
O SR. ENIO TATTO – PT – Pode até ser aqueles que tem um acordo coletivo com o Sindi-

cato que é bastante. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas o senhor falou que o acordo coletivo não é des-

respeitado via de regra. 
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Via de regra não. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então acordo coletivo são firmados muitos. O Sindica-

to ganha alguma coisa no acordo coletivo? Só por curiosidade. 
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Não, não. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então por via de regra não são desrespeitados. Inde-

pendente de ações judiciais, se o senhor não tem o número de ações, quantos garçons batem 
na porta do Sindicato e falam o seguinte: eu não estou recebendo a gorjeta. Daí eu presumo, 
se eles fazem isso vocês anotam o nome do garçom, o nome da empresa e fazem um conta-
to com a empresa. Presumo que seria essa a atuação do Sindicato, não sei. Mas eu pergunto, 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Vou dar um exemplo, se eu for comer hoje no Rubayat 
e pagar 100 reais de gorjeta, como é que vai ser distribuído?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Veja só, tem acordo coletivo lá? Não tem, eles vão 
cobrar. Qual o procedimento? É o procedimento irregular. Aí que está o negócio. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Não entendi!
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – É aí porque não tem acordo de 10%, ele não tem 

acordo coletivo, ele não pode cobrar. Se com acordo coletivo ele não pode cobrar, como é 
que ele vai cobrar sem o acordo?

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O senhor não está entendendo. Eu paguei, eu sou 
cliente eu paguei os 100 reais. Foi para onde o dinheiro?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Sim, o senhor pagou. Mas existe um critério entre 
eles para distribuir os 10%, mas não é um critério de acordo coletivo. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas o que está de imoral nisso?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Está cobrando, eles cobram 10% e entre eles fazem a 

divisão. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas o senhor falou que é ilegal, por quê? Se o dinhei-

ro está chegando na mão do funcionário que trabalhou lá onde está a ilegalidade? Eu só 
queria entender isso. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – O acordo coletivo. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Esquece o acordo coletivo. Eu tenho uma casa, um 

restaurante, eu vendo a comida eu recebo a gorjeta e distribuo entre os garçons. Eu não 
perguntei para o Sindicato como eu devo distribuir isso, mas os meus funcionários estão 
satisfeitos e eu paguei a gorjeta, onde está a irregularidade disso?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Do senhor dar a gorjeta?
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Não, eu como patrão pagar o pessoal. O senhor falou 

que é irregular porque eles não tem convenção, não entendi. 
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Ele está cobrando os 10%. O senhor não está dando 

a gorjeta? A gorjeta não é obrigatória, o senhor está dando de livre e espontânea vontade, e 
o senhor está dando que não é ilegal dar. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas eu estou perguntando como é distribuído na 
prática. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Aí sim deputado. Esse ato deputado, se o senhor da a 
gorjeta para o garçom, para o empregado e aquele montante é dividido legalmente é legal. 
Não tem nada que desabone, não está havendo abuso. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas, o senhor falou aqui que era irregular. 
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Eu não falei que é irregular. A partir do momento que 

não tem uma lei específica ela é irregular. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu queria entender muito claro o seguinte. O senhor 

citou aí um monte de ações judiciais, e o garçom entra na justiça para reclamar, via de regra 
salários e tudo mais, mas acaba englobando aquele itenzinho lá chamado gorjeta. Aí eu 
queria  entender, eu queria até pegar um processo, se o senhor puder mandar uma cópia do 
processo seria muito ilustrativo para o pessoal, para saber quanto ele cobra de gorjeta, ou 
quanto o advogado calcula isso? Sabe por quê? Porque eu fico pensando o seguinte, se eu 
pago 100 reais de gorjeta e chega lá dentro é distribuído 10 reais para o cozinheiro, cinco 
reais para o manobrista, 10 reais para quem descasca o pepino, 20 para o maitre e tal, como 
é que aquele garçom quando entra com uma ação judicial, acho, creio, via de regra ele vai 
cobrar os 10% integral, só que na prática ele não recebe os 10% integral, por isso que eu 
queria entender como é a distribuição interna disso. O senhor entendeu?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Veja só, o Sindicato não está lá dentro da empresa 
para fazer essa divisão. Então por analogia, por critério de cada estabelecimento eles tem 
um procedimento deles lá de fazer a divisão entre eles. Agora se o empregado conseguir 
provar que aquilo ali ele tem um ganho mensal daí tem o Artigo 457 da CLT, por isso nós 
falamos em ações, o senhor tem que convir comigo que é importante falar isso. É importante 
falar porque na verdade é o seguinte, a partir do momento que ele consegue provar que isso 
é um valor remuneratório integra o salário dele, e daí se ele entrar com ação na justiça ele 
tem que provar, arrumar testemunha, ou documento ou testemunha. Se ele conseguir provar 
o ônus da prova é para quem alega. O Artigo 475 me diz que eu tenho direito a isso. Então 
você prova. Se você provar o juiz se convence com esses argumentos ele vai dar a sentença 
favorável ao empregado. Esse é o procedimento correto. 

Agora como distribuir existe um critério. Quando tem acordo coletivo, por isso é impor-
tante falar do acordo coletivo para o senhor para o senhor entender, o seguinte, na verdade 
se existe um acordo existe um critério de distribuição. Agora se não existe um acordo, divide 
entre eles mesmo aí sim, o critério é deles e o Sindicato não sabe. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O Sindicato respeita ou não?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Que situação! É boa  sua pergunta. Porque na verda-

de é o seguinte, o Sindicato por questões lógicas quer ver o trabalhador ganhar dinheiro. E o 
Sindicato por sua vez, se o cara está lá, está legalmente distribuindo a gorjeta, se existe um 
critério honesto, existe uma distribuição legal o empregado não denuncia. Concorda comigo? 
Mas se existir o abuso ele vem e denuncia ao Sindicato. Aí o Sindicato toma providência. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu queria aproveitar a oportu-
nidade se me permite deputado Jorge Caruso, com relação ao que o deputado Jorge Caruso 
está perguntando existe uma informação dentro do processo da CPI, eu gostaria de saber 
senhor Gilberto José da Silva quantas exatamente ações são patrocinadas pelo Sindicato 
cujo objeto, embora esteja no processo, mas é importante que ficasse constante nesta CPI 
nesse depoimento, quantas ações especificamente com relação a repasse de gorjeta e como 
vem sendo decido pelos juízes no Tribunal do Estado de São Paulo com relação a esse repas-
se? Uma vez que são dois pontos, uma são ações que versão sobre isso, sobre a questão de 
não repasse. E gostaria de saber também quantas ações existem por descumprimento de 
acordos coletivos e como é que vem sendo decidido? Porque são duas situações diferentes, e 
acho que até corroboram um pouco com essa questão. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Corroboram. 
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Ações, acordos coletivos descumpridos nós temos  

muito pouco os descumprimento de acordos coletivos, são poucos. Porque a empresa sabe. 
Mas, deputada eu não tenho essas informações da quantidade exata. Eu posso falar para a 
deputada que a quantidade de ações que  o nosso departamento jurídico tem é muito gran-
de. Passa de 20 mil ações, só que ali são ações coletivas, ações civis, ações criminais, ações 
trabalhistas, ações de 10%, Ministério Público, TRT, todo esse movimento. Agora conforme a 
deputada fez a pergunta exata é só questão da gente fazer um levantamento, trazer e juntar 
na CPI. Porque eu responder agora eu não tenho esse número. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Sr. Presidente, o senhor há de convir que a situação 
nossa é bastante delicada. Porque está é uma CPI específica para tratar de um problema cuja 
imagem que passa é que os donos de estabelecimentos de comidas, enfim, restaurantes, 
bares, são vilões e não repassam as gorjetas. Mas qual o percentual dos vilões? Uma coisa é 
ter uma empresa que é costumeiramente ousada nesse tipo de comportamento e gera vários 
casos, é difícil. A gente precisa desses números. Agora o Sindicato que controla isso devia 
haver uma preocupação, deveria. Fica difícil aí,  a gente não vai ficar aqui analisando ação 
trabalhista num todo. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Então deputado Jorge Caruso 
pelo que eu entendi nós poderíamos deixar, designar um ofício já deferido que o Sindicato 
que passe então a CPI a informação de quantas ações especificamente versão sobre a ques-
tão da gorjeta. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Especificamente, sem englobar outros itens. E quantas 
ações há num dos campos citados? Porque dificilmente um advogado trabalhista vai entrar 
com ação específica sobre gorjeta. Isso não existe, eu nunca vi na prática isso. Pode até ser 
que tenha acontecido. 

E também algumas sentenças aí que falem especificamente desse item para saber o posi-
cionamento do Tribunal em relação a isso, o entendimento. Já que não é obrigatório, porque 
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O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA - Eu não digo isso que são maus pagadores, eu não 
digo isso. Porque na verdade o empregado está reclamando os seus direitos, ele paga na jus-
tiça. O direito de defesa é dado a qualquer cidadão. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Então concluída a oitiva do 
senhor Gilberto José da Silva eu quero agradecer a sua presença, e chamar o próximo convi-
dado para a oitiva. Senhor Edmilson Cavalcante de Oliveira que é Presidente do Sindicato da 
categoria de Santos, que foi convidado para prestar informações objeto desta CPI. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem Sra. Presidente. O mesmo Sindicato, só que um 
Presidente é de Santos e o outro do município de São Paulo?

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Esse pedido foi deferido na 
última reunião da nossa CPI, onde nós concordamos que fosse oficiado aos dois Sindicatos. 

Primeiro eu queria fazer a qualificação. Seu nome completo, por favor?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Edmilson Cavalcante de Oliveira. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Sua idade?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – 43 anos. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Estado civil?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE  DE OLIVEIRA – Casado. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Endereço da residência?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Avenida Senador Dantas, 372 aparta-

mento 94. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Profissão?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Eu sou comerciário no setor hoteleiro 

na área de departamento pessoal. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Seu local de trabalho e ende-

reço. 
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Local de trabalho é Rua XV de Novem-

bro, 20, terceiro andar, Santos. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Qual o cargo que o senhor 

exerce?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVERA – Eu estou Presidente do Sindicato. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu passo agora a leitura do 

texto que contém o embasamento legal para sua oitiva. Senhor Edmilson Cavalcante de 
Oliveira foi convidado a comparecer a esta CPI constituída pelo Ato 14/2010, Requerimento 
nº. 3.458 de 2008, com a finalidade de investigar o repasse integral das gorjetas concedidas 
aos trabalhadores em bares e restaurantes do Estado de São Paulo. E como testemunha 
com fundamento no Artigo 203 e 218 ambos do Código de Processo Penal, combinado com 
o Parágrafo segundo do Artigo 3º da Lei Estadual nº. 11.124 de 10.04.2002, bem como as 
demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicadas a espécie cumpri-nos adverti-
lo que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmações falsas, calar ou negar a verdade a 
respeito dos fatos do seu conhecimento, por incorrer em crime previsto no Artigo 4º, inciso II, 
da Lei Federal nº. 1.579 de 18.03.1952. 

Peço agora que o senhor possa fazer o seu depoimento. 
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Boa tarde a todos, senhora deputada, 

senhores deputados. 
O senhor Gilberto José da Silva explanou muito bem quais são os principais problemas 

na questão do repasse da gorjeta mais conhecida como a taxa de serviço também, porque 
ela se divide em duas situações, quando ela é espontânea dada pelo cliente, e quando ela é 
compulsória quando ela é colocada na nota de serviços. Essa sim é passível dessa questão 
do que diz respeito ao controle disso. Então o Sindicato busca o que? O controle desse tipo 
de cobrança, aquela cobrada em nota fiscal, em nota de serviços. Por quê? Porque o Artigo 
457, parágrafo terceiro, e a Súmula 354 do TST, os senhores até perguntaram se os tribunais 
já tem consolidado isso, a Súmula 354 do TST ela consolida o que é a gorjeta e como ela 
deve ser aplicada para efeito de reflexo nas verbas rescisórias. Inclusive diz que integra essas 
verbas. 

A questão é a seguinte, o fato de que a irregularidade ela se encontra dentro de uma 
proporção é difícil até para o Sindicato passar um número exato dessa proporção de irregu-
laridades. Por quê? Primeiro pelo grande número de estabelecimentos, e segundo porque o 
trabalhador, obviamente, quando ele está empregado naquela empresa ele é refém daquela 
relação. Ele é o hiposuficiente na relação, e o cidadão se constrange com o medo de que 
seja demitido. Então as denúncias obviamente, elas ocorrem mais quando esse trabalhador é 
demitido, e ele procura o departamento jurídico do Sindicato para formular aquela denúncia. 
E a partir daí o Sindicato toma as providências para que o trabalhador tenha o seu reparo 
naquele dano que foi feito nele. 

Agora o principal fato que ofende aí o direito do trabalhador é assim, o trabalhador tem 
um piso salarial. A remuneração é composta do que? Do salário base mais as gorjetas, mais 
aquilo que ele recebe em nível de horas extras. Isso é a remuneração. Se o cidadão está regu-
larmente contratado e a empresa cumpre as regras trabalhistas, obviamente esse cidadão 
vai ter os seus reflexos legais para efeito de férias, décimo terceiro, e o mais importante é na 
questão Previdenciária. Por quê? Os trabalhadores quando aposentam eles aposentam com 
salários miseráveis. Quando se acidentam e se afastam é com salários miseráveis. A mulher 
no auxilio maternidade se afasta também com o salário base daquela empresa. Infelizmente 
por conta disso muitas empresas não tem a sensibilidade de fazer o que? A integração legal 
para todos os efeitos. E a única forma de fazer a integração legal da gorjeta, isso da com-
pulsória é por conta de acordo coletivo com a entidade sindical. Essa é a grande realidade. 
Porque neste momento o Sindicato, obviamente, chama assembleia junto aos trabalhadores 
e decide a forma de distribuição, decide quanto vai ser abatido a título de encargos traba-
lhistas, além do que a empresa não tem ônus. Por quê? Porque os encargos trabalhistas 
que ela desconta das gorjetas ela abate daquilo que é recebido a esse título, seja parte do 
empregado como a parte dos empregados.

E algumas empresas estão inseridas no SIMPLES, os grandes estabelecimentos são S.A., 
então a margem proporcional, deputado, no que diz respeito ao tributo ela é variável, e isso 
tudo pode ser feito mediante a um acordo coletivo. 

O fato é, que algumas empresas, nós não podemos aqui generalizar, porque na nossa 
base tem boas empresas e tem péssimas empresas, mas a grande maioria, essa é a grande 
realidade, não faz a coisa de forma correta, de forma legal. Lesando primeiro o trabalhador 
que é o mais interessado na questão, a relação de consumo é afetada porque o consumidor 
paga aquela taxa de serviço em nota de despesa com o intuito que chegue ao trabalhador 
e não chega, está lesando o direito do consumo, está sonegando impostos que é a grande 
realidade. E também, se nós formos analisar nós temos uma grande proporção aqui em São 
Paulo, eu vou em algumas churrascarias, e lá em Santos também está lá o dia todo, o cida-
dão cobra a gorjeta na conta e não repassa para o trabalhador. Quer dizer, ele embolsa o 
dinheiro do trabalhador. Então no meu ponto de vista também a questão penal, que é apro-
priação indébita. 

Então dentro dessa questão toda a moralização que vem a tona. E por isso lá no Congres-
so Federal, lá se discute uma lei, um projeto de lei federal para regulamentar isso. E nessa 
legislação que está sendo discutida, inclusive já foi aprovada na Comissão de Constituição 
e Justiça ela estipula um valor lá de 20% para encargos sociais. Isso também é discutível. 
Agora cabe aos empregadores que procurem a entidade sindical representativa e   dê um 
passo a frente nessa relação e constituam os acordos coletivos. Porque o acordo coletivo, e 
pra isso serve a norma federal, que seja o instrumento obrigatório para que qualquer empre-
sa cobre a taxa de serviço.

Então a gente quer moralizar em que sentido? É que para a empresa cobrar a taxa de 
serviço, e aí entra a regra de consumo ela tem que ter acordo coletivo com o Sindicato. Se 
tiver acordo coletivo com o Sindicato aí ela pode cobrar. Se ela não tiver não pode cobrar, e o 
Sindicato vai ter instrumentos na mão para emitir ofícios ao Ministério do Trabalho, a relação 
de consumo ao PROCON para que fiscalize aquela empresa, isso o consumidor poderá fazer, 
e aí sim nós teremos um controle objetivo disso. Porque hoje o que acontece? Nós solicita-

quantas pessoas bateram na porta do Sindicato nos últimos dois anos para falar que não 
recebeu gorjeta?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Mas aí o descontentamento ele vem e reclama para 
a empresa. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Não, não. Quantas pessoas reclamaram no Sindicato 
que não receberam gorjeta? Minha pergunta é bem específica. Quantas pessoas bateram na 
sua porta e falaram: não recebi gorjeta. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Mas daí todos os dias? O senhor quer saber todo dia 
o que aparece?

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas é claro, se o senhor está falando que 50% do 
pessoal não paga eu quero saber quantos garçons bateram na sua porta e falaram que não 
recebem gorjeta! Óbvio. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Gostaria deputado Jorge 
Caruso, se não existe, se o senhor não tem esses dados agora que nós pudéssemos deferir e 
o senhor apresentasse a CPI esses dados na próxima oportunidade para juntarmos a nossa 
CPI, e trouxesse os dados através de um relatório do próprio Sindicato onde teriam esses 
dados concretos. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Sra. Presidente, acho que ele teria que retornar nova-
mente, fazer um outro convite para retornar para trazer esses números. Pra gente são acusa-
ções que confesso que eu não consegui entender nada até agora. 

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Deputado com permissão. Não é uma acusação depu-
tado, a gente fez essa colocação porque a gente sabe que existe.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Saber, eu falo que existe Papai Noel, mas ninguém viu. 
É tudo muito, o espírito existe, enfim, eu preciso de dado concreto aqui. A gente não trabalha 
assim. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Pela ordem deputado Enio 

Tatto. 
O SR. ENIO TATTO – PT – Eu fiz essa pergunta obviamente, e espero que o Sr. Gilberto 

José da Silva tenha os seus dados que são baseados em pesquisas, baseados em levanta-
mentos, não precisa ter a denúncia de todos os funcionários, mas da para fazer uma média. 
Da para se ter esses dados, porque quando você precisa saber o sabor de um vinho não pre-
cisa tomar a pipa toda, basta você tomar um golinho, isso é pesquisa. Então o Sindicato deve 
ter esses dados para que o senhor Gilberto José da Silva colocar que 50% sonegam. Então 
traga esses dados, esses documentos pra gente. 

E uma outra pergunta que o deputado Jorge Caruso colocou, que quando tem um acordo 
coletivo a regra é que se distribua os 65% e que 35% retenha para os encargos, férias, déci-
mo terceiro que incide. Quando não tem o acordo coletivo se o estabelecimento paga direiti-
nho, por exemplo, se teve 100 reais do deputado Jorge Caruso de gorjeta, distribui 100 reais 
para todos os funcionários, isso significa também que o estabelecimento além daquilo ele 
tem que recolher os encargos sociais. Os encargos sociais e também tem que pagar, mesmo 
não tendo acordo coletivo o décimo terceiro e o Fundo de Garantia e as férias, é isso?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Deputado, se ele não tem, se ele não tem um con-
trole daquele dinheiro ele repasse para o emprego, se ele dá legalmente ou não dá para o 
empregado, como é que ele vai repassar? 

O SR. ENIO TATTO – PT – Mas eu estou colocando também que tem os estabelecimentos 
honestos, e eu acho que são muitos, e tem os desonestos. Então mesmo aqueles que não 
fazem acordo coletivo e são corretos eles pagam a gorjeta, distribuem e dentro dos custos 
deles também está os encargos sociais, férias e décimo terceiro. Então não é porque não fize-
ram o acordo coletivo que eles são desonestos. Eles podem trabalhar dentro da legalidade 
sem fazer o acordo coletivo. O controle que eu queria entender. Ou vai se saber só quando 
aparece a primeira denúncia de um funcionário desses locais que não fizeram acordo coleti-
vo?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Esse seria o ideal. Porque mesmo que não tivesse o 
acordo coletivo ele entendesse aqueles valores. Ele poderia fazer um cálculo que mensal-
mente ele recolheria para ter como efeito de remuneração pra ele, Fundo de Garantia, déci-
mo terceiro e férias. Se ele fizer isso, o empregador fizer isso deputado, que seria o ideal, mas 
eu não conheço que alguém faz isso. Eu não conheço. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas o senhor não conhece os números de quem bate 
a sua porta para falar que não recebe gorjeta!

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Deputado, tem a denúncia, não é número e quantida-
de, as pessoas vão fazer a denúncia lá no departamento. Esses dados tem sim. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então, o senhor recebeu uma pessoa lá e falou que 
não recebeu a gorjeta?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Tem, é constante. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quantas por dia?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – É uma média de(?) por dia no departamento, porque 

o Sindicato cresceu muito, eu especificamente não, eu tenho outros compromissos, mas na 
verdade as denúncias são constantes. É todo dia, por telefone. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Deputado Jorge Caruso e 
demais membros da Comissão concordarem, nós poderíamos deferir um prazo de 10 dias 
para que o senhor Gilberto José da Silva juntasse junto ao SINTHORESP uma informação 
formal do Sindicato, no sentido de juntar a CPI o número de ações contra os empregado-
res no sentido da questão da gorjeta, e também o número de estabelecimentos que vem 
descumprindo a questão das gorjetas. E de posse desses dados nós deferiríamos o próximo 
caminhar. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Não só o número de reclamações como também 
quantos estabelecimentos. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Quantos estabelecimentos 
vem descumprindo. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem. Gostaria que incluísse também nesses dados se o 
Sindicato tem um controle, por exemplo, tem um levantamento das fiscalizações feitas pelo 
Ministério do Trabalho nos estabelecimentos que estão incluídos nos acordos coletivos e 
naqueles que não estão. Por exemplo, o Sindicato fala assim, já fiscalizei de forma aleatória, 
de surpresa tantos estabelecimentos que assinaram o acordo coletivo, e aqueles que não 
assinaram. Para a gente ter uma noção para saber onde é que está o maior problema. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Mais algum deputado quer 
fazer mais alguma pergunta?

O SR. JOÃO BARBOSA – DEM – Eu queria saber qual o Sindicato que faz a cobertura de 
todos restaurantes, hotéis ou o senhor só tem uma parte? O senhor representa toda rede de 
hotéis e restaurantes ou só uma parte?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Nós representamos todos, o nosso Sindicato está 
abrangendo 35 cidades da Grande São Paulo, Capital tudo no ramo de hotelaria, gastrono-
mia, restaurante, churrascaria, bares, motéis, fretes, todo esse pessoal. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – São 300 mil estabelecimentos hoje em média?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Em média mais ou menos isso deputado. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O Sindicato tem sete mil ações trabalhistas que versão 

sobre os mais diversos pontos possíveis. Sete mil de 300 mil é dois por cento. O senhor acha 
que é um número grande de ações ou um número pequeno? Dois por cento de estabeleci-
mentos não, estabelecimentos no caso de inadimplentes, digamos assim. Porque muitas das 
vezes tem várias ações contra uma mesma empresa. Seria mais ou menos isso?

O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Eu acho uma quantidade muito grande de ações. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Dois por cento?
O SR. GILBERTO JOSÉ DA SILVA – Mais ou menos isso. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Dois por cento de maus pagadores no Estado.
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trado em números aqui qual o percentual de quantas empresas não estão pagando. Então a 
gente está trabalhando no hipotético. 

Então o que a gente está pedindo? Prove o Sindicato que as empresas estão cometendo 
irregularidades. É isso que nós estamos pedindo pra vocês. Essa que é a questão. Até que foi 
bem colocada pelo Presidente no debate anterior numa colocação do deputado Enio Tatto, 
não quer dizer que se a empresa não fez o acordo coletivo que de repente essa empresa não 
possa estar gerenciando corretamente essas verbas. Então quer dizer, com base em que se 
faz as acusações que metade dos estabelecimentos estão irregulares e não pagam correta-
mente as gorjetas? Se vocês não conseguem nos fornecer números corretos aqui e precisos 
dessas diferenciações, esse aqui não paga nada, esse aqui paga irregularmente fica difícil.

É para sugerir aqui? Está aprovado Sra. Presidente, vamos sugerir que tudo faça por acor-
do coletivo. Se for esse o objetivo. Mas, com todo respeito, me parece algo muito vazio num 
primeiro momento sem a gente ter dados concretos e saber: o setor desrespeita o garçom, 
ou o setor não desrespeita o garçom. Quem desrespeita o garçom são os maus pagadores. 
Então me pareceu que houve notícias muitos pesadas aí num primeiro momento contra um 
setor e as questões não são bem assim. Então eu gostaria de deixar bem clara essas coloca-
ções. E outra, o Sindicato apóia,por exemplo, eu tenho um restaurante que não quer fazer o 
acordo coletivo eu posso por uma placa lá: o Sindicato apóia a idéia que nós não possamos 
receber gorjeta em cartão de crédito, em cheque, e nem diretamente. Pague diretamente ao 
garçom ou não pague nada. Nós podemos tirar na CPI uma recomendação para que todo 
estabelecimento que não queira fazer acordo coletivo deixe isso claro para a população com 
a parceria do Sindicato?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Isso é uma prerrogativa da administra-
ção da empresa. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu sei. Eu estou falando de recomendação da CPI. Ou 
seja, CPI pode sugerir o seguinte: todos os estabelecimentos comerciais do Estado de São 
Paulo, ou aprovar uma legislação dizendo o seguinte: fica aprovado no Estado de São Paulo 
que todo estabelecimento que não tem acordo coletivo, põe uma placa: essa casa não recebe 
gorjetas, se quiser faça em dinheiro. Com o apoio do Sindicato. Nós podemos ter o apoio do 
Sindicato nesse sentido?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Deputado, o Artigo 457 e a Súmula 
354 ela já diz que a gorjeta dada espontaneamente pelo cliente integra também da mesma 
forma. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Ou seja, o Sindicato apóia uma placa dessa natureza 
nos estabelecimentos comerciais?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – O risco é da empresa. Ela vai estar acu-
mulando um passivo trabalhista. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu não estou discutindo o risco, eu estou discutindo 
que o Sindicato apóia essa iniciativa, ou seja, que todas as casas tenham essa orientação de 
que pague em dinheiro a gorjeta ou não pague nada, e pague direto ao garçom?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Com todo respeito deputado, isso seria 
um posicionamento do Sindicato Patronal. O Sindicato dos Trabalhadores não poderia se 
posicionar dessa forma. Eu não posso regular a questão administrativa da empresa, ela tem 
que decidir o que ela vai gerar. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas eu estou falando de parceria, o acordo coletivo é 
uma parceria. Estou falando de parceria também nessa recomendação da CPI. Se o Sindicato 
seria parceiro para que nesses estabelecimentos que não se faz o acordo, que o estabeleci-
mento não quer saber do Sindicato para fazer o acordo, se eu o Sindicato apóia que esses 
estabelecimentos orientem os clientes a pagarem em dinheiro diretamente aos garçons ou 
não pagar!

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Mas se eu fizer isso deputado, eu estou 
desrespeitando a norma federal que é a própria CLT. E a CLT diz que a gorjeta dada espon-
taneamente ela integra. Se o Sindicato estiver fazendo isso eu gero passivo para a empresa. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu não falei que ela não integra. Eu falei que apóia 
que só dê em dinheiro, que não entre no cartão por conta disso daí. Alguma coisa assim o 
Sindicato apoiaria medida dessa natureza?

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Deputado, só para contribuir, 
só uma indagação. 

Quando nós estamos falando de gorjeta nós não estamos falando especificamente do 
garçom, existe todo o pessoal que está envolvido nessa questão que é o pessoal da copa, 
porteiro, eu não sei. Aí eu perguntaria também, se o Sindicato tem autonomia para decidir 
sem uma assembleia dos seus membros, não sei para tomar uma decisão assim. Então não 
sei se é o caso de nós, nós ainda estamos fazendo a oitiva das partes aqui, de nós propormos 
alguma, do meu modo de entender deputado Jorge Caruso, de propormos alguma decisão 
nesse momento. Pode até constar no relatório final, mas não agora. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Tudo bem Sra. Presidente. Como ele sugeriu que a 
melhor coisa é o acordo coletivo, pra quem não quer fazer o acordo coletivo eu também 
sugeri se essa não seria a melhor questão e se o Sindicato não apoiaria isso. Mas é uma 
decisão que a gente pode ter lá na frente do Sindicato. 

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Pela ordem deputado Enio 

Tatto. 
O SR. ENIO TATTO – PT – Sra. Presidente, acho que os problemas são idênticos, acho que 

qualquer local, qualquer região, qualquer sindicato do Estado de São Paulo e do Brasil, eu 
sugiro e queria requerer que a mesma documentação que foi requisitada para o senhor Gil-
berto José da Silva fizesse também para o senhor Edmilson Cavalcante de Oliveira. Acho que 
seria interessante, acho que a gente pode fazer esses requerimentos, da gente ouvir mais 
sindicatos de outras regiões do Estado de São Paulo, mesmo aqueles que não tem denúncias, 
que não chegou denúncias na CPI, o mesmo acontecendo quando a gente for fazer as oitivas 
dos funcionários, dos próprios garçons, como também dos proprietários dos estabelecimen-
tos comerciais. O setor patronal. Acho que daí a gente começa a ter uma noção, uma idéia 
mais específica de tudo. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Em razão do pedido do depu-
tado Jorge Caruso, deputado Enio Tatto é importante que nós possamos deferir a informação 
do Sindicato, e também eu queria lembrar os nobres deputados que nós vamos fazer oitivas 
também dos trabalhadores independentes, não só aqueles sindicalizados que também devem 
fazer os seus depoimentos aqui como convidados ou espontaneamente para que possamos 
ter uma noção do quadro não apenas pelos dados dos próprios Sindicatos, mas aqueles tra-
balhadores autônomos. 

E aproveitar essa pergunta também, só para concluir a minha pergunta, uma dúvida que 
eu particularmente tenho, como é que funciona a questão dos garçons e do pessoal que 
trabalha em buffet, eles também estão dentro dessa categoria dos sindicatos, ou eles não 
tem vinculação nenhuma com os sindicatos? O que regula? Se há interferência do Sindicato 
nessas relações de trabalho na questão do repasse de gorjeta ou não?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Deputada, eventualidade a partir do 
momento que a empresa eventualmente ela contrata esse trabalhador que não há uma rela-
ção de gerencia, de subordinação direta ou de remuneração direta, então esse cidadão pode 
ser reconhecido como trabalhador eventual autônomo. Mas aquela empresa que tem uma 
constância de contratar aquele trabalhador semanalmente, seja toda sexta e sábado, esse 
trabalhador pode requerer o vínculo empregatício. Então eu entendo que é uma situação 
irregular nesse caso. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado Jorge 

Caruso. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – As empresas recolhem contribuição sindical?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Sim senhor. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Via de regra elas atrasam muito? São obrigados a 

pagar?

mos fiscalizações com esse tema ao Ministério do Trabalho e o Ministério de Trabalho ele é 
impedido de fiscalizar determinadas questões. O Ministério do Trabalho quando você solicita 
uma fiscalização ele fiscaliza primeiro falta de registro em carteira, não repasse do Fundo de 
Garantia. Se tiver pedido para fiscalizar horas extraordinárias obviamente ele vai no cartão 
de ponto do trabalhador e nem isso ele consegue, porque se tem um horário britânico o fis-
cal do trabalho não consegue fazer nada, aí você vai ter que remeter o trabalhador aonde? 
A Justiça do Trabalho. E aí nós teremos aí dezenas, e alguns Sindicatos centenas, o Sindicato 
de São Paulo milhares de ações que envolve o tema da integração da taxa de serviço para 
todos os efeitos. Então você vai ter uma reclamação trabalhista onde você vai ter o salário 
base do cidadão, e a incorporação da média da taxa de serviço para que se reflita para todos 
os direitos do trabalhador. 

Então você chega nesse ponto. Agora no restante é realmente ação sindical. Lá na Bai-
xada Santista algumas empresas a gente faz até movimentos, greve na porta da empresa. 
Então algumas empresas conseguimos solucionar a questão, fazemos uns acordos coletivos. 
Agora tem outras empresas que é complicado, porque na nossa região, por exemplo, nós 
temos a sazonalidade. Então você tem uma temporada de três meses com duas mil empre-
sas, e quando você começa a fazer o trabalho a empresa fechou, demitiu aqueles trabalha-
dores, quer dizer, um prejuízo contínuo, uma bola de neve e o Sindicato não consegue ter um 
controle efetivo disso.

Agora senhores, todos nós freqüentamos os restaurantes e os estabelecimentos, eu 
solicito aos senhores, quando forem a esses estabelecimentos peçam a nota fiscal. Olha,eu 
quero uma nota fiscal, eu quero ver se essa empresa vai dar essa nota fiscal para os senho-
res integral, só que eu quero essa nota discriminada, eu quero que discrimine qual foi o meu 
consumo e o que é taxa de serviço. Isso é uma bela de uma prova. Só que poucas vezes se 
consegue. Eu estive num estabelecimento aqui em São Paulo outro dia, chamamos até polí-
cia, diante do fato que o gerente não queria dar a nota fiscal discriminada. Eu te dou uma 
nota maior, eu te dou isso. Não, eu quero que você discrimine a taxa de serviço. Ele não dis-
criminou. E não discriminou e foi até o final. 

Quer dizer, o que acontece, não necessariamente, vamos dizer assim, todos tem má fé. 
Alguns, como disse aí o nosso companheiro Gilberto repassam integralmente. Repassam 
integralmente, mas como disse o deputado Davi Zaia, mesmo assim ele deve alguma coisa, 
ele deve os encargos sociais. Por quê? Porque o trabalhador tem que se aposentar. Esse 
trabalhador vai ter que buscar a justiça do trabalho para fazer prova dessa relação. Então 
esse cidadão que está pagando direito, ele também empregador corre o risco de pagar duas 
vezes, porque se ele estivesse pagando direito ele recolheria os encargos pertinentes a isso e 
estaria com a situação regularizada. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Muito obrigada. 
Deputado Jorge Caruso se inscreveu para fazer um pergunta. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Uma pergunta bem específica Sr. Presidente. Em cada 

acordo coletivo, ou nos acordos coletivos o Sindicato ganha alguma coisa em algum momen-
to? Queria que o senhor detalhasse isso. 

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Não senhor deputado, o Sindicato não 
ganha nada. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O Sindicato não ganha absolutamente nada com isso. 
A partir do momento que o senhor sugere uma forma justa, já que há uma perspectiva de 

incorporação de remuneração, recolhimento de impostos, enfim, que todos façam um acordo 
coletivo, esse seria o modelo ideal, isso importa dizer também o seguinte, quando eu chegar 
no estabelecimento eu vou ter que pagar aqueles 10%. 

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – A cobrança da taxa de serviço ela não 
é obrigatória. O pagamento dessa taxa não é obrigatória pelo cliente. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu posso continuar me recusando a pagar?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – O senhor pode se recusar a pagar. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Caso eu pague e aí ele efetivamente vai passar por 

regramento do acordo coletivo. 
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Exatamente. Cobrança voluntária do 

cliente, senão fere essa relação de consumo, e a gente concorda com isso. Não comungamos 
com essa obrigatoriedade. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Se o acordo coletivo é o ideal, se a gente pegar núme-
ros exatos, que não sei se o Sindicato tem também, mas os acordos tem que ser feitos, pego 
então o Mc Donalds. O Mc Donalds tem que fazer um acordo coletivo, e o acordo coletivo 
implica em uma empresa, seria mais ou menos isso que eu entendi, em função do número 
de filiados ao estabelecimento que tem na Baixada qual o percentual das empresas que tem 
acordo coletivo?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – O percentual de empresas que trata de 
forma regular?

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Regular, que tem o acordo coletivo. 
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Hoje deputado pouquíssimas empre-

sas. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quanto em percentual?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Em percentual ínfimo, não arrisco falar 

em percentual, é um número tão pequeno, muito menos que 10%, que formalizam a regula-
rização dessa taxa muito menos de 10%. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O senhor também não tem, não há números especifi-
co de reclamações pertinentes a gorjetas?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Reclamações nós temos as reclama-
ções do Sindicato, inclusive quanto as informações a esta Assembleia eu tive o cuidado de 
pegar somente os processos ativos que nesses processos os trabalhadores reclamam por 
integração da taxa de serviço que integram para todos os efeitos. Então nós pegamos aquela 
proporção dos ativos hoje. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas integração é uma questão um pouco diferencia-
da. A gente falar em integração é um ponto, a gente falar em não pagamento da gorjeta é 
outra questão. O nosso foco aqui seria o não pagamento da gorjeta. Então volto só a dizer 
o seguinte, existem números no Sindicato, o Sindicato pode fornecer números específicos do 
não pagamento da gorjeta? Integrar é uma conseqüência, diferente. Existe possibilidade do 
Sindicato nos fornecer esses números, ou nós vamos ter que trabalhar só no pensamento?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Com todo respeito deputado, eu enten-
do que o objeto da CPI ela vem de encontro a identificar quais são as irregularidades. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu entendo que a gente tem que identificar as irregu-
laridades, e as irregularidades são números. 

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Desculpa deputado, mas eu entendo 
que as irregularidades elas vem de alguns exemplos. Por exemplo, tem empresas que cobram 
a taxa de serviço, a gorjeta, e repassam parte dela. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Perfeito. Quantas empresas fazem isso?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Eu precisaria de um prazo bem longo 

para conseguir isso. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pois é, eu preciso saber esses números. 
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Mas eu tenho exemplos bastante con-

tundentes, bastante fortes que já podem demonstrar isso que nós falamos. 
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Veja bem, eu entendo o seu questionamento, até o 

exemplo. Eu posso pegar um exemplo famoso num restaurante em São Paulo, mas eu não 
estou preocupado com exemplos. Uma coisa isolada é algo que pra nós pouco importa no 
momento. Nós estamos discutindo o seguinte, foi colocada essa CPI que isso é um problema 
que as empresas, os estabelecimentos não pagam a gorjeta ou pagam de forma errada isso 
e aquilo. Ou seja, se nós estamos levando ao campo para dizer o seguinte, que o objetivo 
desta CPI é fazer com que todo mundo procure o Sindicato para fazer um acordo coletivo 
então a gente não precisaria ouvir mais ninguém. Então vamos fazer a sugestão que todas 
as empresas, esse é o objetivo. Mas ah, não estão pagando. Só que até agora não foi mos-
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integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores de bares e restaurantes do Estado de São 
Paulo, em virtude das denúncias de que os estabelecimentos não estão repassando aos seus 
empregados. Solicito ao Sr. Secretário a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. DAVI ZAIA – PPS  - Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Davi 

Zaia.
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Solicitar a dispensa da leitura da Ata.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – É regimental, está dispensada 

a leitura da Ata.
Nesse momento passamos a colher os depoimentos, em primeiro lugar do Sr. Orives 

Rodrigues de Souza, Diretor Presidente do Sindicato da categoria de Campinas.
Sr. Orives eu vou fazer o termo de qualificação. Seu nome completo, por favor.
O SR. ORIDES RODRIGUES DE SOUZA – Orives Rodrigues de Souza.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Idade?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – 62 anos.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Estado civil?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Separado.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Endereço da residência?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Rua Carlos Ferrareto, 67 – Jaguariúna.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Profissão e local de trabalho?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Sindicalista – Rua do Professor, 357.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Cargo?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Presidente.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pediria ao senhor que pudesse 

relatar as informações a respeito da ciência e das circunstâncias com relação à Comissão 
Parlamentar de Inquérito que ora instalamos. Queria citar a presença também do nobre 
Deputado Davi Zaia, do Deputado Jorge Caruso e do Deputado Roberto Engler. Faça o seu 
depoimento Sr. Orives.

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs., boa tarde.
Com respeito aos 10% da taxa de serviço que aqui estou, gostaria de informar como são 

feitas as distribuições dentro da minha região. Distribuem sempre menos do que aqui que se 
recebe. Tornou-se um costume do brasileiro pagar os 10% e se tornou um vício dos patrões 
ficarem com os 10 por cento.

Distribui muitas vezes 50% do valor, outras vezes distribui-se até o total, mas o holerite 
não é pago, é apenas assinado, aonde há uma dificuldade tremenda de provar porque ele 
assina o holerite, porque ele sofre uma pressão, até um terrorismo. Então acontece muitas 
vezes, dos 10% pagar a quebra de garrafa, o cheque que é devolvido sem fundos, o aumento 
do salário de outros empregados que são bons se tira dos 10%. Então quem está aumentan-
do, somam os consumidores e os empregados, o patrão nunca aumenta ninguém. 

O piso, geralmente, da categoria ele não é o suficiente porque todos recebem a gorjeta. 
Nós fazemos muita confusão entre a gorjeta e os 10%, vamos deixar claro que a gorjeta con-
funde muito a cabeça dos garçons.

Sabemos que o Art. 457 do Parágrafo III diz a mesma coisa, que a gorjeta e os 10% eles 
fazem parte do salário, mas a gorjeta, na verdade é aquela que, às vezes, pelo bom atendi-
mento, o cliente dá ao garçom mais 5 ou 10 reais, ele coloca no bolso e ele não vai distribuir 
com mais ninguém. Isso não se prova na hora de uma justiça.

O que acontece muitas vezes também, nos 10%, que isso é uma coisa clara, é sobre o 
cartão de crédito.

Vou dar um exemplo aos senhores: eu consumo 100 reais. Vem os 10% e ficam 110 reais 
e o patrão diz ao empregado: Olha, os 4% do cartão será descontado. Acho louvável, tem 
que descontar sobre os 10 reais, mas não é isso que acontece. Na verdade ele só paga 5 
reais e sessenta. Ele descontou os 4% sobre os 110 reais.

O maior problema que nós estamos sentindo na minha região é que os 10%, às vezes, 
ultrapassa duas vezes o salário e o que o patrão faz? Ele assina o holerite, pega o valor do 
holerite e deposita em Banco, mas não paga o holerite. Ele paga a diferença por fora e na 
hora de se provar que não recebeu holerite, não se prova.

Avisar que, como me pediram, que a Delegacia do Trabalho não fiscaliza os 10%, não há 
como fiscalizar porque não há uma lei que se possa cobrar os 10%. O que eles fiscalizam 
sim, é banheiro, falta de registro, o que tem nos dado apoio é a Procuradoria que tem lá 
algumas coisas, algumas ações, tem algumas divergências sobre o problema das gorjetas, 
aquilo que eu estou dizendo, que os 10% é aquilo que tem que ser distribuído entre todos 
os empregados. Porque ele contrata um cozinheiro e diz o seguinte: Você vai ganhar 7 mil 
reais, mas eu vou te pagar mil reais e vou pagar 6 mil por fora. Então aí ele não tem poder 
de compra.

Aí passa para a parte social. A qualidade de vida de comprar a prestação ele não compra.
O que aconteceu há pouco tempo, ele não quis se identificar, porque evidentemente, 

é uma questão de constrangimento, uma pessoa que foi comprar numa loja, colocou que 
ganhava 1 mil e 800 reais e, de repente, a loja liga para empresa e a empresa diz que ele 
ganha 700 reais. Ele não compra, ele sai como se fosse um malandro para dar um golpe na 
loja.

Então as denúncias são muito raras no sindicato porque eles têm medo. Eles sofrem uma 
pressão.

Peço a qualquer um dos Srs. Deputados que cheguem a um restaurante e perguntem 
sobre o que é feito com os 10 por cento. Ele vai dizer que põe no bolso, que ele não quer 
nem saber, que aquilo é dele, e na verdade não é.

Então a quebra de caixa é tirada dos 10%, o uniforme que está na convenção que ele é 
obrigado a dar, ele tira dos 10%, isso tudo acontece. Hoje eles estão fazendo outras coisas 
ainda para colocar na nota, para diversificar, para dizer que não é 10 por cento.

Eu vou entregar ao Presidente depois alguns boletos, algumas cobranças, que eles colo-
cam que é troco, outros colocam acréscimo para descaracterizar os 10 por cento.

Essa é a realidade que está acontecendo.
A pressão que eles sofrem quando a gente vai fazer alguma coisa é impossível. Não tem 

como. Nós tivemos no pedido aqui porque foi colocado o 0800 por pedido da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, aí houve nesse pequeno prazo de tempo, entre todos os sindica-
tos, isso está chegando a quase mil. No meu já teve 104 denúncias e eu vou colocar o 0800 
também e posso depois informar a Comissão Parlamentar de Inquérito e demonstrar a quan-
tidade de denúncias.

Sobre processos, o Jornal “A Folha de São Paulo” no dia 13/07/2009 já disse que tinha 
sete mil, é a Folha que está dizendo, poderia ser 70 mil, se aqueles que estão trabalhando 
fizessem a reclamação e entrassem com ação coletiva no trabalho. Porque eles não admitem 
o medo do desemprego.

Se amanhã uma pessoa dessa quebra uma perna e fica em casa, a família passa necessi-
dade, porque a maior parte do salário dele é dos 10 por cento.

Então hoje o que está acontecendo, e peço aos Srs. Deputados que transforme isso em lei 
para cobrança dos 10 por cento. Fica mais fácil para se verificar, mais fácil para pedir perícia, 
porque hoje nem a justiça consegue fazer perícia sobre os 10 por cento.

Um perito sobe lá e ele não entende nada do negócio e vê lá acréscimo. Ele não vai poder 
por acréscimo e por os 10 por cento. No total, no volume eles não conseguem

   Os senhores já devem ter ido comer em algum lugar, vem uma fitinha, e a lápis embaixo 
vem os 10 por cento. E a notinha que ele deve te dar está lá escrito despesa, é o total. Pega o 
talão e tenta descobrir se tem 10 por cento... É impossível porque a fitinha já foi embora.

Essa é a grande realidade. Nós estamos chegando numa fase social muito grande porque, 
às vezes, o garçom ou o cozinheiro diz que com ele não vai acontecer nada de acidente, mas 

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – É tributo, contribuição sindical é obri-
gado a pagar. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – E a pontualidade disso ela é muito ruim?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – A pontualidade, se ela não paga na 

data específica da contribuição sindical tem uma regra da própria CLT que determina uma 
multa e até uma fiscalização do próprio Ministério do Trabalho. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O sindicato lá qual a quantidade de inadimplentes nós 
teríamos hoje?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Em nível de imposto sindical a gente 
está recebendo agora os relatórios da Caixa Econômica no que diz respeito a parte propor-
cional do Sindicato que é os 60% daquilo que é arrecadado, e aqueles que estão irregulares 
o Sindicato vai oficializar para que regularize. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O ano passado quantos ficaram inadimplentes?
O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Eu acredito que uma média por ser um 

tributo, por ser um tributo a gente tem proporcionalmente aí uns 30% não paga o imposto 
sindical. E o que a gente percebe que essas empresas que não estão pagando o imposto 
sindical também não estão recolhendo a Previdência Social e nem recolhendo o Fundo de 
Garantia do trabalhador. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Para fazer o acordo coletivo aí que o senhor sugere 
precisa estar em dia com a contribuição?

O SR. EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA – Necessariamente não, a gente não 
obriga nenhum tipo de pagamento de contribuição a nenhum tipo de serviço dado pelo 
Sindicato, seja ele assistência a homologação, seja ele o ato de representação sindical. Não 
vinculamos nenhum tipo de cobrança sindical. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem deputado Davi 
Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Só para, acho que nós temos feito um debate aqui que é 
importante, e acho que a necessidade de ter as informações que nós temos solicitado 
aqui,porque de fato a relação de trabalho é uma relação extremamente desigual. Esse é o 
ponto principal. E por isso do meu ponto de vista a importância dos acordos coletivos que, 
acho que inclusive é o caminho ideal para resolver esse conjunto de questões. Porque muitas 
vezes a gente faz uma legislação para o Brasil inteiro e a diversidade é tão grande que acaba 
tendo dificuldade depois de aplicar. Então se a gente pudesse avançar nesse sentido seria 
uma coisa importante. 

Eu vejo inclusive aqui pela informação do Sindicato que de fato são pouquíssimas empre-
sas, pelo menos os exemplos que a gente teve aqui de acordo e todas as grandes empresas. 
No caso lá de Santos o Hotel Casa Grande, de Guarujá, aqui a outra empresa é o Castelana 
que o Hotel do Guarujá, ou seja, todas grandes empresas. Agora a grande maioria dos traba-
lhadores estão em pequenos estabelecimentos que acabam tendo uma relação quase pesso-
al. Eu acho que esse é o grande problema de regular isso. 

Mas acho importante essa questão de discutir isso porque na verdade quem regula o 
salário é o mercado. Por mais que a gente faça esforço, negociação do Sindicato e tudo isso 
quem regula o salário é o mercado. E não resta dúvida que ao contratar os trabalhadores as 
empresas levam em conta que você tem a gorjeta como uma forma de remuneração. Então 
essa é a importância de se ter uma regulação em torno disso. Pode ser pela lei, pode ser pelo 
acordo coletivo, mas a importância da regulação se dá por esse fator. Porque o mercado 
considera isso. Todo mundo sabe que esses estabelecimentos mais organizados e de grande 
porte quando você chega eles já dizem: aqui cobra-se 10%. Vai se hospedar num hotel, por 
exemplo, eles já põe lá, você pode até não pagar depois, mas eles já informam na entrada, se 
hospedar aqui a diária é tanto e tem os 10%. Então bem dizer você já está sabendo que tem 
que pagar isso. 

Mas essa é a questão importante, o mercado regula isso. Porque mesmo onde não tem o 
acordo, onde não tem a legislação sempre parte do princípio que uma parte dos clientes que 
vão dar uma gorjeta, que pode ser recolhida lá numa caixinha que as vezes fica na padaria 
ali do lado do caixa e você põe ali, pode ser outra que vem discriminado na notinha, na 
comanda, pode ser outra que você paga direto para a pessoa e aí entre eles lá eles fazem um 
acerto depois. As formas são várias, mas o importante a destacar que isso para o mercado 
isso faz parte da remuneração do trabalhador. E se isso não é regulado o trabalhador tem 
um grande prejuízo, porque ele até recebe isso enquanto está trabalhando, mas se ele tem 
uma licença, se ele tem uma falta, se ele tem umas férias, se ele tem aposentadoria princi-
palmente isso não regula. 

Então o que a gente puder a partir de elementos que os sindicatos tragam pra gente e 
acho que também deveríamos ouvir aqui o próprio Sindicato Patronal para saber também 
dele qual é a posição do Sindicato Patronal, o que entende disso, se entende se a regulação 
disso é positiva ou não. Porque eu acho que a questão fundamental é essa, isso é uma remu-
neração do trabalhador, e se ela estiver claramente regulada todos ganham. Os trabalhado-
res que tem essa remuneração integrada ao seu salário de forma correta e as empresas que 
não correm o risco de pagar duas vezes, e muitas vezes inclusive fomentando uma indústria 
que é a indústria da reclamação trabalhista que não necessariamente passa pelo sindicato. 
O sindicato tem um pequeno percentual das reclamações, a grande quantidade das reclama-
ções, e falo isso porque vivi nos sindicatos e sei disso, a grande parte das reclamações são 
dos advogados que estão espalhados por aí e que não são necessariamente o advogado do 
sindicato. Então o sindicato muitas vezes não tem, a gente tem o dado do sindicato, mas o 
número de reclamações trabalhistas no nosso caso, eu que fui da categoria, sou da categoria 
dos bancários constatava isso, via de regra as vezes tínhamos lá 20, 25% das reclamações 
via sindicato, e as demais por advogados autônomos que encontrar o trabalhador na porta 
da DRT, na porta de qualquer lugar, na rua. 

Então se a gente puder ter elementos, informações que nos ajudem a esclarecer isso, e se 
a CPI a partir disso puder avançar e ajudar numa regulação maior nós teremos cumprido o 
nosso papel de ter proposto esta CPI e ter realizado essa investigação aqui na Casa. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Mais alguma pergunta de 
algum deputado?

Eu queria agradecer a presença do senhor Edmilson Cavalcante de Oliveira. E quero 
lembrar aos deputados que sem dúvida vão ser convidados tanto o Sindicato Patronal como 
outros trabalhadores autônomos para contribuir com o relatório final que representa efetiva-
mente o que queremos contribuir para esta CPI. 

Queria informar que foram recebidas informações relativas ao Sindicato de Campinas e 
Região, de Sorocaba e Região, que já estão disponíveis para consulta na secretaria da Comis-
são. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pela ordem Sra. Presidente. Nós aprovamos então, os 
únicos requerimentos aprovados hoje foram pertinentes as informações complementares as 
duas oitivas?

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Foram deferidas as informa-
ções das ações, as informações do número de reclamações. 

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Hoje nós não deferimos nenhuma nova oitiva, nós 
estamos nos reportando ainda da outra audiência que ainda há pessoas pendentes é isso?

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Ainda tem. 
O SR. ENIO TATTO – PT – Há algum requerimento para ser votado?
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Não tem nenhum requerimen-

to apresentado para ser votado. 
Portanto, fica encerrada a presente reunião. Muito obrigada. 

*       *       *

4. Reunião da CPI, de 01 de junho de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK – Consultoria e Serviços Ltda.)

 A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Declaro aberta a Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar o repasse 
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O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quantos estabelecimentos comerciais tem a sua 
região?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Quatro mil.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quantos o senhor vai denunciar por apropriação indé-

bita?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA - Aqueles que eu tiver denúncia.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Quantos o senhor tem atualmente?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Tenho 108.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O senhor vai denunciar os 108 por apropriação indé-

bita?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não, eu vou ver primeiro qual é a situação.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu perguntei ao senhor, quantos o senhor vai denun-

ciar por apropriação indébita?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Se eles tiverem ficado com os 10% ou com a 

gorjeta do garçom, pode ter certeza que eu vou fazer isso.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Esses dois nomes que o senhor deu, o senhor tem pro-

vas que eles ficaram com as gorjetas?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA - Estão na Procuradoria.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu não perguntei onde está, estou perguntando se o 

senhor tem provas? Se o Sindicato tem provas? Se o senhor já assinou a denúncia? O proces-
so crime?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA - Já assinamos a denúncia. O processo crime 
ainda não. Vai se entrar com uma ação civil pública à Procuradoria.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Está bem.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Mais alguma pergunta Depu-

tado?
O SR. – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Davi 

Zaia.
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Eu queria perguntar se existem empresas que aceitaram fazer 

acordo com o Sindicato, estabelecendo o regramento dos 10 por cento?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Umas pediram, após a instalação e ter saído 

algumas coisas no jornal, algumas têm pedido para fazer o acordo nos 10 por cento. Acon-
tece que tem um projeto na Câmara de 20% de retenção e muitos estão pedindo 30% de 
retenção.

E se fizer hoje com 30% é um risco, porque a Comissão de Justiça da Câmara já aprovou 
20% de retenção. Então há pedidos para se fazer o acordo, após o 0800 das denúncias.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Antes no sindicato não tinha nenhum acordo?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não.
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Outra pergunta importante. O Sindicato tem reivindicado, nas 

negociações coletivas, essa reivindicação tem constado da minuta, da pauta de reivindica-
ções?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não. Tem reivindicado, mas tem uma estimati-
va de gorjeta, mas acontece que os patrões sempre alegam que não há lei para cobrança dos 
10 por cento. Então fica impossível para fazer o acordo nas convenções coletivas.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Mas eles podem fazer, independente da lei.
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Mas eles não aceitam na convenção coletiva.
O SR. DAVI ZAIA – PPS – O sindicato reivindica e eles não aceitam?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não aceitam.
O SR. DAVI ZAIA – PPS – A posição do Sindicato, o senhor já falou que deveria ter uma 

lei que regulamentasse isso, no que eu até concordo. Nós temos, de fato, um costume que 
existe, que muitas vezes tem casos que pagam e casos que não pagam, já que não é obri-
gatório, e acho que o maior problema identificado é justamente isso. Quando a pessoa é 
contratada, já existe uma expectativa de que, de uma forma ou de outra, vai receber alguma 
coisa pela gorjeta ou pago diretamente quando é atendido, ou pago por alguma divisão que 
se faça lá dentro, ou porque o patrão repassa alguma parte ou tudo, mas existe essa expec-
tativa. De fato, isso acaba influenciando no nível salarial e se trabalha com isso.

Agora, a posição do Sindicato é que é melhor que isso seja regulado em lei?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Exatamente. Aí dá para se colocar na conven-

ção coletiva, senão não tem como.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Sr. Orives eu queria fazer a 

seguinte pergunta: o senhor falou que o Sindicato tem alguns acordos coletivos, versando 
sobre o repasse da gorjeta. Esses acordos têm seguido um padrão? Quais os termos desse 
acordo no que tange a questão da gorjeta, especificamente?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não se tange a gorjeta especificamente. Esses 
acordos estão sendo feitos, as assembleias não foram feitas ainda por causa do problema 
dos 30% e os 20% que eu acabei de dizer. Porque está na Câmara, e os patronais sabem que 
está na Câmara os 20% e os patrões estão reivindicando 30% nesses acordos.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – E esse problema da gorjeta, é 
especificamente em algumas regiões que o senhor conhece, ou em todas as regiões, ou mais 
especificamente na sua região?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA - Na minha região. O que eu vejo é a minha 
região.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – O senhor falou que o Sindicato 
encaminha denúncia ao Ministério Público e não sei se também a Delegacia de Trabalho.

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – A Delegacia de Trabalho não.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Só ao Ministério Público. O 

senhor tem alguma decisão já a respeito, alguma manifestação a respeito desses órgãos, ou 
da Delegacia de Trabalho, o senhor tomou conhecimento, ou do Ministério Público em rela-
ção à questão do repasse da taxa de serviço?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Nós temos alguma coisa no Ministério Público 
que não foi definido ainda pelos procuradores. Algumas empresas que inclusive estão no 
Ministério Público em definição, e não temos ainda decisão do Procurador. Já foram ouvidas 
as partes, já foram ouvidos os empregados, e não tem uma decisão ainda. Mas posso enca-
minhar à senhora a Ata das últimas audiências. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Algum Deputado mais quer se 
manifestar? Então Sr. Orives, muito obrigado pelo seu depoimento, quero agradecer e convi-
dar para...

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Eu gostaria de entregar a Sra. Presidente 
alguns documentos, algumas decisões, conforme pedido.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Serão integrados a Comissão 
Parlamentar de Inquérito os documentos entregues pelo senhor.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Gostaria de saber que documentos são esses?
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – São decisões e acórdãos rela-

tivos às ações de várias naturezas aqui e de várias localidades que vou juntar ao processo e 
depois passar aos senhores Deputados para tomarem conhecimento.

Muito obrigado Senhor Orives.
Convido o Sr. Manoel Simões Pires do Sindicato de São Carlos para prestar o seu depoi-

mento.
O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Boa tarde Deputada, boa tarde Srs. Deputados e o 

público em geral.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Boa tarde, eu queria qualificá-

lo. Nome completo?
O SR. – Manoel Simões Pires.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Idade e estado civil?
O SR. MANOEL SIMÕES PIRES - 69 anos, casado.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Endereço da residência?

acontece. Aí os mil e pouco que ele ganha não vão pagar a prestação do carrinho, não paga 
mais porque ele não trabalha, ele não recebe os 10 por cento.

Eu sou favorável a uma lei que cobre e que o patrão fique com os 20% para ele ter as 
suas despesas. As empresas grandes podem ficar até com 30% porque é maior a quantidade 
de imposto deles, os menores com 20%, mas que isso vá a holerite. Vamos dar uma vida 
social melhor para esse pessoal poder ir lá numa Casas Bahia e comprar. Chega no 13º ele 
compra dois carrinhos de plástico. E as férias vão aonde? Vai porque nós damos a colônia 
para eles irem. Mas não dá para ir para mais lugar nenhum, porque os 10% não estão inclu-
sos.

Eu queria retificar à Presidente que na verdade são 108 ações e não 37, a Secretária 
errou, e a única coisa que nós estamos tentando a discutir qualquer coisa na Justiça que tem 
algumas ações aqui, e mesmo na justa causa, os juízes, a parte dos 10% estão dando. Porque 
é direito adquirido, ele prova que ele ganhou aqueles 10 por cento, e já era o salário dele. 

Eu estou entregando a Presidente logo após, estão aqui os processos, decisão no tribu-
nal, e aquilo que eu disse que é acréscimo e troco, eu também estou entregando para que a 
Comissão Parlamentar de Inquérito depois analise.

Eu agradeço e estou à disposição dos senhores.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu agradeço o seu depoimen-

to. Pergunto se algum Deputado gostaria de fazer alguma pergunta.
O SR. – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Jorge 

Caruso.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pelo que eu entendi são 108 ações que o seu Sindica-

to possui em andamento, é isso? Ações que discutem a gorjeta?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Sim, outras coisas juntos, mas principalmente 

a gorjeta.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas as gorjetas estão presentes em todas essas 108 

ações.
Qual o universo que atinge de funcionários de seu Sindicato hoje? Quantos empregados 

estão relacionados ao seu Sindicato para que haja 108 ações?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – 16 mil funcionários.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Independente de ações, qual é o número de reclama-

ções individuais que o senhor tem registrado no Sindicato, pertinente a essa questão?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Muitas eu não registro por uma razão. Eu gos-

taria de dar a razão, se o senhor me permite.
Eles falam por telefone e dizem que não vão dizer o nome, que falarão com os amigos e 

voltam a falar depois. Então não tem denúncia se eu não tenho nome.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Independente de quantos não dizem, quantos disse-

ram e assinaram no Sindicato a reclamação?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – 108 assim que houve o 0800. A Justiça do Tra-

balho, os outros advogados de fora eu não tenho poder, eu só tenho do Sindicato.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O Sindicato mantém números ou pesquisas ou contro-

les de quantas ações que tem...
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não, isso é a Justiça do Trabalho que tem obri-

gação de fazer.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Creio, porque as ações estão lá. Agora estou pergun-

tado se o Presidente do Sindicato ou o Sindicato não tem acesso a isso?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não, eu não vou perguntar, não sei quantos 

advogados...
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O Sindicato não tem interesse em saber quantas ações 

existem em andamento na Justiça do Trabalho?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Eu tenho interesse nas minhas ações.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Só nas suas? Suas 108 são só as que te interessam? 

Então o senhor está falando aqui por um universo de 108 ações, é isso?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – É isso.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pois não. O que o senhor espera é que a gente aprove 

um projeto de lei aqui que regule os 10%, é isso?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Eu não sei, eu acho que é uma questão social. 

A proposição social...
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem senhores. Eu gos-

taria, de só para organizar os trabalhos que enquanto um pergunta o outro responde, para 
que a gente possa ouvir melhor.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então me deixa concluir a pergunta. O senhor falou 
aqui que o senhor espera que essa Casa de Leis aprove uma lei que regule os 10 por cento.

O senhor falou aqui 5 minutos atrás, salvo engano da minha parte. Então é isso que o 
senhor espera dessa Casa aqui.

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Falei, falei.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Aprovar 10% considerando que não é obrigatório no 

país hoje, nós pagarmos 10% a mais em conta, onera em 10% todo o tipo de serviço ou todo 
o tipo de consumo. O senhor concorda com isso?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Concordo.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então o Sindicato é favorável que nós oneremos toda 

a população em 10% de aumento em todos os produtos, em todos os estabelecimentos. 
Seria isso?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não. Aquilo que já é costume.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Costume é uma coisa. Dá quem quer. Então o senhor 

aprova que seja lei e que tudo fique 10% mais caro, é isso?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Tudo não, eu não estou aqui julgando outros 

processos ou comércio. Eu estou julgando a minha categoria. A minha categoria está sendo 
prejudicada por um costume que o povo paga e ninguém paga. É só isso.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Mais alguma pergunta Depu-
tado?

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu tenho mais uma só. O senhor veio aqui e disse que 
todo mundo não paga direito, é isso?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA - Não, nenhum paga direito.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então 100% dos estabelecimentos comerciais estão 

incorretos com relação aos 10 por cento?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Sim, 100 por cento. Na minha região.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então o senhor está chamando todos os empresários 

da sua região de caloteiros, ou irregulares com relação a isso.
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Irregulares, caloteiros são os que devem para 

todo mundo.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Irregulares. Ou seja, eles embolsam dinheiro que não 

são deles.
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – É uma apropriação indébita.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Apropriação indébita o senhor sabe que é crime. O 

Sindicato abriu alguma ação de apropriação indébita contra algum comerciante na sua 
região?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Não, mas vou abrir contra a procuradoria. 
Tenho alguns nomes aí.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O senhor pode citar os nomes que eu vou acionar na 
Justiça?

O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA - Já estão na Procuradoria. Autopec é um. Ecobis 
é outro que está na Procuradoria.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Por quê? Qual é a razão?
O SR. ORIVES RODRIGUES DE SOUZA – Porque não paga os 10 por cento.
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O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Na região que eu pertenço, que é a região de São 
Carlos, nós temos ciência que uma minoria não paga. Inclusive Deputado, tira para pagar os 
free-lancer, no final de semana, sem registro, 6ª, sábado e domingo, onde a nossa jornada de 
trabalho, inclusive na Cidade de São Paulo, ultrapassa 12 a 14 horas por dia, eles tiram para 
pagar dos 10% aquele free-lancer, eu, a garçonete, o garçom, o cozinheiro, o churrasqueiro 
para pagar esse serviço.

Essas informações, mesmo sendo pouquíssimas, existem.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Deixa-me fazer um breve raciocínio meu para ver se 

eu estou correto.
Eu acho que nós temos três situações diferentes. Existe um camarada que não paga, que 

lesa o funcionário e que deve ser punido. Nisso eu acho que todos nós concordamos. Existe 
talvez, aquele que pague totalmente correto, que às vezes, nem desconte. E existem aqueles 
que descontam. Ora desconta 10%, 20 ou 30 dependendo, porque é muito difícil a gente 
dimensurar isso, mas cada estabelecimento tem uma população prática e é difícil a gente 
fazer uma análise disso.

O que se busca talvez, é uma palavra muito sábia, é moralizar talvez a distribuição e o 
conceito desses 10 por cento. Ou tentar adotar um procedimento único que faça uma mode-
lagem para as ações judiciais e que dê mais garantia para os trabalhadores. Acho que esse é 
um objetivo comum que todos nós queremos.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Todos nós sindicalistas, e eu acho que até da socieda-
de brasileira.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Perfeito. Em contraponto eu fiz uma pergunta no 
momento anterior, que é muito difícil estabelecer por lei a obrigatoriedade dos 10%, por-
que o impacto imediato disso para o cidadão, para o consumidor, é que nós vamos ter um 
aumento inevitável de 10% sobre a conta. Uma coisa é eu pagar obrigado aquilo, e outra 
coisa é eu pagar pela gratidão da qualidade do serviço, que às vezes, não é bom, e que me 
daria o direito de não pagar.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Eu já fui garçom e Maitre e posso falar isso com toda a 
clareza. E hoje eu prego a arte de bem servir, tanto para patrão como para o empregado. Nós 
temos uma escola de hotelaria e pregamos isso lá dentro. A arte de bem servir, parceria com 
a empresa e atendimento ao cliente. E se não fizermos isso, para a Copa do Mundo de 2014, 
nós vamos passar vergonha no nosso país.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu queria cumprimentar o senhor, que o senhor me 
pareceu a primeira pessoa ponderada que veio nessa Comissão Parlamentar de Inquérito até 
agora e que não falou que todo mundo é bandido. Não usou esses termos do pessoal que 
o antecedeu, mas todo mundo colocou aqui como se os empregadores fossem todos vilões, 
sem exceção. Então isso é uma praxe, não é Davi, que a gente viu de início.

Então eu queria parabenizá-lo pela sua ponderação. Só que eu queria atentar numa frase 
sua que eu queria entender. O senhor falou que os garçons que estão para se aposentar, se 
for aprovada uma situação em Brasília eles serão favoráveis, mas os novos serão contra. Por 
quê?

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Porque Deputado, se eu ganhar hoje o piso da catego-
ria na Cidade de São Paulo é 733 reais e em São Carlos é de 580 reais, 588 reais. Nós temos 
três pisos lá. Vamos dizer que eu ganho o piso da categoria, com os adicionais que vem no 
meu holerite, porque enquanto nós na cidade, São Carlos e região, as empresas ainda pagam 
um pouco dos 10% em holerite. Nós temos conhecimento de trabalhadores que já trabalha-
ram noutras regiões, só assinam o holerite e não recebem.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas vamos partir do pressuposto que as empresas 
pagam. Porque para os garçons mais novos hoje, não seria vantagem?

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Veja bem, se eu ganho 600 reais de salário liquido no 
final do mês, e eu ganho mais 800 reais de 10%, dá um mil e 400 reais. Se desses 800 que 
vão ser pagos, dos 10% eu vou tirar 20 ou 30% para empresa, passo a ganhar 560 reais 
mais uma parte dos 10 por cento.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Não, ele recebe 600 reais líquido no holerite, mais 800 
de gorjeta, só que não são 800 reais de gorjeta porque ele tem que tirar 30% dos 800, então 
ficam 560 reais que serão acrescidos aos 600 reais que ele recebe líquido, que dão um mil 
160 reais, ao invés de um mil e 400 reais. É claro que ele não vai gostar, mas em contraparti-
da ele está sendo uma pessoa legalista porque caso contrário, ele também estaria sonegan-
do imposto, o senhor concorda?

Então o senhor está dizendo que o pessoal prefere ficar na informalidade do que pagar 
imposto?

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Sim senhor, até para não pagar pensão alimentícia.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Pois é, então chegamos num ponto delicado então. Se 

o pessoal prefere ficar na ilegalidade, porque nós estamos discutindo aqui a possibilidade de 
fazer uma lei? Nós vamos fazer uma lei para o pessoal continuar burlando a legalidade? Eu 
não consegui entender ainda.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Eu entendi, mas porque é que eles ficam na ilegalida-
de? Porque o Ministério do Trabalho, com todo o respeito, não tem auditores fiscais para fis-
calizar o trabalhador no local de trabalho. A gente pede uma fiscalização hoje, inclusive em 
Brasília, e demora um ano para vir essa fiscalização. Por isso que existe a ilegalidade.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Então o Sindicato está defendendo a legalização de 
um processo aqui de gorjeta, mas que vai fazer com que o trabalhador fique contra o Sindi-
cato, porque vai fazer ele pagar imposto.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Fazer o que? O próprio Presidente do Sindicato de São 
Paulo que é o maior Sindicato da América Latina, ele já nos falou isso. Inclusive o Delegado 
de Trabalho da cidade que eu pertenço. Se eu estiver para me aposentar, eu quero me apo-
sentar bem para ter condições de sustentar a minha família e não ficar mendigando na rua.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Eu entendi. O Sindicato está pensando no futuro e na 
prática, o cidadão não quer saber do futuro. Ele quer saber de receber mais por mês e sone-
gar imposto.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Está aí. Isso é o que a gente vê no modelo brasileiro 
que nós temos aqui. É isso que está aí posto.

Que existe isso aí Deputado, que isso é praxe, eu já trabalhei em Porto Alegre, trabalhei 
em São Paulo há anos atrás e estou morando em São Carlos desde 1975, sai do SENAC e fui 
para São Carlos, e sempre foi isso aí. Doutor, quando eu cheguei em São Carlos foi montada 
uma associação em 1984, depois foi transformada em Sindicato no tempo da Ministra Doro-
thea, o Delegado de Trabalho da cidade de São Carlos me chamou para montar o Sindicato e 
eu falei que não, mas depois acabei me conciliando com alguns trabalhadores e montamos o 
Sindicato em 1990.

Nós pegamos empresas que não pagavam nem férias, nem 13º salário. Pegamos empre-
sas em 1990 a 92 lá atrás que o trabalhador só recebia os 10% e assinava holerite.

A SRA. PRESIDENTE  MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Sr. Manoel, só para uma ques-
tão de esclarecimento, me parece que a praxe, até por uma constituição de Sindicato, ele é 
constituído para defender os empregados. Aí o senhor fala que quando ele se aposenta, ele 
se aposenta por um valor menor, ele sofre efeitos nas rescisões de trabalho, na questão do 
auxilio doença, na aposentadoria e aí o senhor fala, que mesmo assim os trabalhadores que-
rem ficar na informalidade.

Então eu pergunto: qual é a posição do Sindicato em relação a essa questão, porque nós 
estamos aqui fazendo uma Comissão Parlamentar de Inquérito, no sentido de contribuir, por-
que é uma legislação de âmbito federal, para que, como disse o Deputado Jorge Caruso, não 
só na questão da moralização, mas na organização de uma legislação, que possa atender as 
reivindicações da classe trabalhadora e que também possa contemplar o Sindicato patronal, 
no sentido de nós sabermos a carga tributária e trabalhista pesada que também tem por 
parte do empregador.

Então como contemporizar uma situação que está de certa forma contraditória?

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Rua Santa Iria, 1127 na Cidade de Bate, próxima a São 
Carlos.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Profissão?
O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Sindicalista aposentado.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Local de trabalho e endereço?
O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Rua Jesuino de Arruda 2444 Cidade de São Carlos.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu pediria ao senhor que 

pudesse relatar o que o senhor sabe a respeito dessa situação, especificamente no Sindicato 
de São Carlos, a respeito do repasse de gorjetas.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Deputada e Srs. Deputados eu endosso em parte algu-
mas palavras do companheiro que me antecedeu. A nossa cidade ou a nossa região é bem 
pequena perto da Cidade de Campinas, mas nós também temos esses problemas sim. Da 
cobrança, dos 10% que é um costume e uma tradição brasileira e nem tudo é repassado ao 
trabalhador.

Simplesmente a estimativa de gorjeta que é um valor simbólico e os 10% ele vai por fora 
do holerite. E desses 10% o patrão tira 1% para ele e retira de 2 ou 3% na nossa região para 
dar para copa e cozinha, para aumentar o salários dos cozinheiros e dos bar-mans. 

Temos uma minoria, conforme foi enviado para essa Casa, de empresas que cobram e não 
repassam o total. Conforme foi perguntado, o Ministério do Trabalho só fiscaliza Fundo de 
Garantia e falta de registro quando tem auditores fiscais. Nós fazemos muita mesa redonda 
na nossa região, são 13 cidades com 3 mil e 500 trabalhadores e é difícil a gente encontrar 
o patrão que diga que coloca isso no holerite. E o trabalhador sente isso no amanhã quando 
ele se aposenta, quando existe um acidente de trabalho, a mulher gestante, auxílio doença. 
Aí que ele vai ver quanto que é o piso, quanto é que ele vai sofrer para poder sustentar a 
família dele.

E o trabalhador, na maior parte das vezes, ele omite, aquilo que meu companheiro que 
me antecedeu falou. Ele vai hoje ao Sindicato, faz a denúncia e aí você pergunta, ou por 
telefone ou pessoalmente. Ele não quer nem se identificar a si mesmo e nem a empresa. Às 
vezes, já aconteceu dele estar num bairro mais distante da cidade, discar do orelhão, que fica 
gravado na nossa via, e a nossa secretária, ou eu ou outro diretor liga e cai num orelhão. 
Então veja bem os senhores, a dificuldade que o Sindicato tem para apurar essa denúncia 
que existe. 

Nós temos aí umas três ou quatro denúncias da Cidade de São Carlos e região. Tem Sindi-
catos que tem o dobro das cidades que nós temos, mas nós também temos essa parte aí sim.

Mas uma boa parte repassa, só que não vai para fins de direitos trabalhistas, fins de apo-
sentadoria, fins tributários e previdenciários. É uma sonegação que existe por fora. Quebra 
de pratos, quebra de caixas, pagarem o extra, o free-lancer que trabalha sem registro. Eu 
acho isso aí um absurdo, pouquíssimos, mas existe.

Eu acho que isso aí Deputada e Deputados, tem essa lei que está em Brasília que deve ser 
moralizado perante a sociedade brasileira e deve ser regulamentado, prevendo o trabalhador 
no futuro. Eu até digo mais, um trabalhador que vá trabalhar na nossa categoria hoje, um 
garçom, se for aplicado esse regulamento que está aí, que venha a ser aprovado, ele vai ser 
contra os Sindicatos, doutora. Mas aquele que já está em fase de se aposentar, acima de seus 
45 ou 50 anos, ele vai bater palmas e dar beijo na cara do sindicalista, ou do próprio advo-
gado. Mas o novo será contra nós, porque ao invés dele ganhar 800 reais ele vai ganhar 600 
reais dos 10 por cento.

Agora que é uma tradição é. Até no posto de gasolina, quando a gente vai encher o tan-
que, o frentista vem. No carrinho de supermercado que a gente dá alguns centavos, depen-
dendo de seu poder aquisitivo, aquilo que o companheiro falou: o nosso salário na nossa 
região, o mais alto na Cidade de São Carlos é de 772 reais e o mais baixo, para empresas até 
cinco funcionários, é o piso regional mínimo no Estado de São Paulo que é de 570 reais.

Eu pergunto: ele tem condições de comprar alguma coisa pelo holerite dele? Não tem. 
Mas nós sabemos numa parte que ele ganha muito mais, que chega a 60, 70% do salário 
que ele ganha. Nada disso é comprovado.

Eu acho Srs. Deputados, com todo o respeito, que lá em Brasília e aqui na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, eu acho que isso deveria deveriam ser regulamentado e 
aprovado, moralizado. Se vai ser retido 20 a 30%, 40% que seja, pelo bom atendimento, pela 
boa cortesia que o funcionário tem com o seu cliente. Muitas vezes, e os senhores já viram 
isso na televisão e inclusive eu, na minha cidade foi feita uma reportagem lá e eu assisti. O 
repórter perguntou para o garçom se os 10% eram dele todo. E ele ficou olhando para um 
lado e para outro, para ver se ele via o Gerente, se ele via o dono e ele fala não. Então o que 
o cliente faz? Coloca no bolso daquele trabalhador individualmente e não coletivamente.

Nós não temos conhecimento, pelo nosso jurídico que tenhamos ações na justiça com 
relação aos 10 por cento. Nós temos ações na justiça de reflexos, de rescisões trabalhistas, 
ou de horas extras, dos adicionais que o trabalhador venha a fazer a mais. Sobre os 10% 
não, mas nós temos feito muita mesa redonda em São Carlos, conscientizando os proprietá-
rios a repassar ou a tentar fazer um acordo com o Sindicato.

Se eu falar para Deputada que a gente tem meia dúzia de empresas repassando isso aí no 
holerite, com certeza. Mas acordo coletivo com o Sindicato não. Pode ser que nesse ano de 
2010, com esse 0800 do Disk-denúncia, com o que está em Brasília, com a Comissão Parla-
mentar de Inquérito que a senhora iniciou, pode ser que em nossos futuros dissídios, conven-
ções coletivas, a gente tenha sucesso.

Conforme bem o companheiro falou aqui, quando a gente chega à nossa data base, de 
São Carlos e região com 13 cidades, onde duas não temos trabalhadores nenhum, que não 
tem comércio que seria a Cidade de Corumbataí e Analândia, quando a gente faz a nossa 
pauta e encaminha ao patronal para que seja repassada integralmente, só que ele não acei-
ta.

Então também era importante nesse espaço todo, chamar também sim a Federação e os 
Sindicatos patronais, para ver se a gente chega ao bom senso de ambas as partes.

Eu costumo falar Deputada, tanto no Ministério do Trabalho como no próprio Sindicato 
quando eu atendo o trabalhador ou proprietários, vamos trabalhar em parceria que é muito 
melhor para sociedade brasileira, muito melhor para todos nós que estamos presentes aqui 
nessa Casa.

Então eu peço aos Srs. Deputados que moralizem isso. Não vamos sobrecarregar mais 
ninguém, porque o povo já está acostumado a pagar pelos serviços prestados. Eu fui garçom 
em São Paulo, fui em Porto Alegre, trabalhei no SENAC e se cobrava, mas a gente ganhava.

Então é importante que isso seja feito. Eu tenho um companheiro na diretoria que tra-
balhou 36 anos e se aposentou com 510 reais. Ele consegue sustentar a família dele? Então 
vamos ter de ambos os lados, patronal, Sindicatos de empregados, o próprio Congresso, a 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo onde nós estamos agora, para que os 10% 
seja moralizado por uma tradição brasileira.

Quando eu cheguei nesse país há 50 anos atrás, que bem me recebeu, hoje eu sou natu-
ralizado, já se cobrava isso. E se cobra até hoje. É uma minoria bem pequena que não paga. 
E agora com o Disk-denúncia que vem na mídia o cliente está mais esperto. Ele foi bem aten-
dido, só que ele pergunta ao garçom se os 10% serão dele. Quando ele responde que nem 
todo é dele, ele pede para tirar da nota que ele vai pagar separado.

Nós, como sindicalistas já fizemos isso na nossa base. Conhecendo a empresa, o trabalha-
dor não nos conhecia e nós demos os 10% para ele.

Era isso que eu tinha a falar.  Estou à disposição.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Muito obrigado. Pergunto aos 

Srs. Deputados se têm alguma pergunta a fazer.
Pois não Deputado Jorge Caruso.
O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O senhor expôs aqui por duas vezes que é uma mino-

ria que não paga, que não repassa integral.
O seu antecessor, acho que o senhor acompanhou, que fez a oitiva aqui, ele disse aqui 

que ninguém paga, que está todo mundo irregular.
Qual é a avaliação do senhor com relação a isso?
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mentado. Atendimento ao cliente que é o que eu aprendi dentro do SENAC e pratico até 
hoje. Moralizado e regulamentado, isso que eu peço aos senhores, para o bem de nosso 
trabalhador lá na frente. Até em outras categorias. Muita categoria que não é regulamentada 
até hoje. Se ganha o salário mínimo.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Acho que a conversa aqui está boa, até pelo que eu já relatei 
anteriormente. Os 10% não são obrigatórios. É um costume pelo reconhecimento dos bons 
serviços. Agora, se a legislação de fato, fosse seguida estritamente, tudo o que é pago tem 
que constar de uma nota fiscal, e tem que ser registrado com a discriminação devida. 

Então nós não precisaríamos tornar os 10% obrigatório. Se de fato, a legislação fosse 
cumprida e tudo o que é pago num restaurante tivesse a nota fiscal discriminada, isso foi o 
serviço, isso foi à refeição, isso foi os 10% ou foi à gorjeta. No final do mês era fácil levantar 
isso, e juntaria isso com a CLT que garante que tudo o que é pago ao trabalhador tem que 
ter os devidos recolhimentos, tem que ter os reflexos no descanso semanal remunerado, tem 
que ter o reflexo no 13º salário, nas férias, o problema estaria resolvido.

E aí era uma questão de fazer conta de se entrou 100 quanto tem que ficar retido para 
recolher os encargos, calcular isso. Isso é uma coisa de fazer conta. Então eu acho que aquilo 
que foi colocado aqui, na verdade é fato. O problema é que nem ocorre de que tudo que é 
pago tem nota fiscal. Então eu acho que é uma situação de fato, que ocorre, e mais uma vez 
eu volto a dizer: nós estamos aqui tratando disso dessa forma porque eu acho que o relato 
que o senhor fez foi muito candente na forma de expressar aquilo que acontece.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Uma micro empresa que tenha cinco funcionários, ela 
é do SIMPLES. Qual é a despesa que ela tem? É só o Fundo de Garantia. E a sonegação de 
imposto, o INPS não poderia ganhar mais, o governo federal, estadual ou Municipal? Nem 
isso o patrão quer fazer. Então tem que moralizar.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Mas aí nós estaremos diante do seguinte discurso. 
Nós vamos moralizar, o governo vai ganhar mais, só que a população do jeito que ela está, 
hipoteticamente chateada com a carga de impostos, quando eu dou os 10% eu presumo 
que aquilo vai para aquele garçom que me atendeu. Então, se houver uma consciência da 
sociedade, de cada 10% que nós estamos pagando, nós estamos pagando 30% de carga 
tributária, 30% a mais de imposto para o governo, é capaz de dar um efeito contrário. Além 
dos garçons ficarem bravos, a população também não querer dar porque não quer pagar 
mais imposto. Então é um negócio delicado aí. Nós estamos facultativamente pagando mais 
impostos. É um paradoxo muito grande.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu penso que é importante 
ouvir todas as partes. Eu fiz a pergunta exatamente porque nós queremos ter a responsa-
bilidade de num relatório final, propor algumas sugestões que possam conciliar esses três 
componentes: os empregados, empregadores e o consumidor e nós que também lembrar da 
questão da carga tributária e dos encargos trabalhistas, que no nosso país são extremamen-
te pesados.

Mais alguma pergunta dos senhores Deputados?
Então eu queria agradecer Sr. Manoel o seu depoimento e como não há quorum para deli-

beração e nem mais nenhum assunto a tratar, vamos encerrar a reunião e marcar a próxima 
para 3ª feira, dia 08 de Junho às 15h30min.

Muito obrigada.
O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Muito obrigado a todos.

*      *      *

5. Reunião da CPI, de 08 de junho de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK – Consultoria e Serviços Ltda.)

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Declaro aberta a 3ª Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar o repasse 
integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores de bares e restaurantes do Estado de São 
Paulo, em virtude das denúncias de que os estabelecimentos não estão repassando aos seus 
empregados. Solicito ao Sr. Secretário a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM - Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Estevam 

Galvão
O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM - Solicitar a dispensa da leitura da Ata.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – É regimental, está dispensada 

a leitura da Ata.
Temos presentes os Srs. Deputados Estevam Galvão, José Bittencourt, Davi Zaia e Deputa-

do Enio Tatto.
O primeiro ítem da pauta que é a eleição do vice-Presidente. Consulto aos Srs. Deputados 

se há indicação para o cargo de vice-Presidente.
O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Pela ordem Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Estevam 

Galvão.
O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Sra. Presidente e nobres Deputados eu indico o 

Deputado Davi Zaia como um dos candidatos a vice-Presidente dessa Comissão Parlamentar 
de Inquérito. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Coloco em votação o nome do 
Deputado Davi Zaia. Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encon-
tram. Aprovado. Fica eleito o Sr. Deputado Davi Zaia vice-Presidente da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito.

O SR. – Pela ordem Sra. Presidente.  
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Enio 

Tatto.
O SR. ENIO TATTO – PT – Queria parabenizar pela eleição de vice-Presidente o Deputado 

Davi Zaia que tem todas essas condições e competência como todos os membros, de fazer 
um belo trabalho nesse tema tão importante aqui para o Estado de São Paulo, que tanta pre-
ocupação, principalmente para os profissionais dessa área e junto com V. Exa. tenho certeza 
que ajudaremos a fazer um relatório, no final, que a gente possa ter alguma sugestão de 
correção e uma melhor e um justo pagamento a todos esses profissionais que sofrem tanto 
no Estado de São Paulo, que são os garçons e profissionais na área de bares, restaurantes e 
lanchonetes, enfim toda essa categoria.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Davi 
Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Agradecer a indicação e o apoio de todos os membros e dizer 
que estamos à disposição para colaborar com a Presidência para que, de fato, tenhamos um 
bom andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito e possamos produzir um relatório 
que ajude a melhorar a situação dos profissionais dessa área.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Queria também cumprimentar 
o Deputado Davi Zaia, que com certeza será mais uma contribuição para nossa Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

Existe mais alguma manifestação dos Srs. Deputados?
O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Só cumprimentá-la pelo empenho. Eu tenho plena 

convicção que ao final essa Comissão Parlamentar de Inquérito deixa um saldo positivo, 
principalmente para esse pessoal que trabalha em bares e restaurantes durante toda a noite.

Então, eu entendo que essa Comissão Parlamentar de Inquérito seria sim muito importan-
te e ela vai deixar, com certeza, algo de bom para todos esses trabalhadores.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Nós temos alguns requeri-
mentos de convocação e convites que foram apresentados. O primeiro requerimento é... Eu 
queria contar dos Srs. Deputados de aprovarem em bloco.

Queríamos aprovar o convite ao Sr. Otávio Fineis Junior, Coordenador da Administração 
Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Se o garçom novo é contra e o velho é a favor, eu não 
vejo que isso aí esteja contraditório. Eu dei um exemplo de um colega meu, que depois de 36 
anos se aposentou com 510 reais e ganhava mais de mil reais por mês, não sei.

O SR. – Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Davi 

Zaia.
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Queria primeiro parabenizar o Sr. Manoel pelo relato, talvez, 

mais claro e mais intenso do que é a realidade que a gente vive e por expor aqui, de maneira 
clara e até muito emocionante, eu diria, aquilo que talvez seja a realidade mais dura vivida 
pelo trabalhador. E apontando pelo seu depoimento, a complexidade da questão que a gente 
tem que tratar. Então parabenizá-lo porque na sua simplicidade e na sua forma tranqüila de 
falar, o senhor talvez relatou aqui, sem necessidade de grandes argumentos jurídicos aquilo 
que é a realidade que uma discussão de uma legislação nesse caso, deveria abarcar.

Porque é isso mesmo. A realidade do trabalhador hoje é uma realidade que ele pensa o 
imediato, e o imediato para ele, ele precisa ter um dinheiro a mais no bolso, e ele só percebe 
o problema disso quando acontece uma fatalidade. Todos nós achamos que nunca vai acon-
tecer com a gente e sempre com os vizinhos, ou que isso é uma estatística, e às vezes acon-
tece com a gente, e a própria consciência da necessidade da aposentadoria no nosso país é 
muito pequena. A gente acha que a aposentadoria é uma coisa que o Estado vai resolver lá 
na frente e que a gente vai ganhar e que na verdade não é isso. Cada vez mais a gente sabe 
que se não houver o recolhimento, a previdência cada vez mais vai ter dificuldade e o traba-
lhador sofre por causa disso.

Então parabenizá-lo nisso e dizer que com isso o senhor apontou de fato, a complexidade 
dessa discussão, que de fato tem que dar conta dessa realidade toda, apontando inclusive 
uma discussão que tem muita dificuldade de avançar em Brasília, porque muitas vezes se 
identifica que os patrões é que querem alguma mudança na legislação, mas a gente vê que 
para os trabalhadores também seria interessante, porque a carga tributária hoje, ela incide 
sobre a folha. E essa é uma discussão importante, porque nós estamos tratando de um setor, 
que é o setor de hotelaria, e assim como outros, são setores que usam muita mão de obra. 
Em relação ao faturamento, o peso da mão de obra é relativamente alto.

Então eu acho que isso aponta, inclusive que se a gente tivesse outra legislação, que a 
empresa recolhesse parte de seu faturamento e que na folha ela não tivesse a incidência 
do encargo sobre a folha, seria muito mais fácil legalizar situações desse tipo. A previdência 
ganharia com isso, o trabalhador ganharia porque receberia o seu salário justo, e quando se 
aposentasse ele estaria recebendo.

Eu de fato, não tenho nenhuma pergunta especifica, acho que os depoimentos que o 
senhor prestou aqui foram extremamente esclarecedores da realidade vivida pelos trabalha-
dores e da complexidade que a gente tem que tratar aqui para adequar isso, de forma que, 
tanto os patrões pudessem remunerar o seu trabalhador adequadamente. Aqueles que já o 
fazem, o faria com a garantia de não ser eventualmente, cobrados depois, porque às vezes, 
acontece isso, dada a forma como essa questão não é... A ausência de uma regulamentação 
mais precisa sobre isso e aqueles que acabam burlando ou não recolhendo e não remune-
rando adequadamente, não repassando isso para os trabalhadores, nem sempre são penali-
zados na medida devida, o que faz com que a gente tenha a pior das realidades aqui.

Aquele que procurar agir corretamente corre o risco de ter que pagar de novo. E aquele 
que não paga, não é punido devidamente.

O depoimento do senhor relatou muito bem essa realidade, e a importância de que a 
gente aprofunde esse assunto, e com isso contribua para que a gente tenha uma legislação 
adequada e uma realidade que seja melhor para todos e que a gente possa melhorar a situa-
ção dos trabalhadores.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Muito obrigado Deputado. O Deputado levantou um 
ponto aí e eu tenho um caso na Cidade de São Carlos, que o Sindicato ajudou, de uns tra-
balhadores que foram de São Carlos para Sertãozinho, região de Ribeirão Preto. Nós temos 
um trabalhador inválido, na cama, nosso jurídico é que tratou de tudo, o Sindicato de vez em 
quando dá uma cesta básica para ele. Ele ficou paraplégico. Hoje ele ganha 510 reais por 
mês e antes ele ganhava beirando 2 mil reais.

Com o salário da categoria de Ribeirão Preto, Sertãozinho é próximo a Ribeirão Preto, 
não me lembro qual é o salário, mais os 10 por cento. Hoje ele ganha 510 reais quando ele 
ganhava quase 2 mil reais por mês, daquela maneira que já está sendo discutida no Brasil 
inteiro.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Uma curiosidade. Mas ainda nesse caso da aposenta-
doria, mais a título de ilustração, ainda que ele tivesse no holerite dele o registro dos 2 mil 
reais reguladinhos, eu não sei quanto seria a aposentadoria dele, também não seria tão mais 
do que 500 e poucos reais não.

Eu só queria finalizar e cumprimentar o senhor também Sr. Manoel, e o senhor expôs bem 
o dilema. Acho que não adianta nós ficarmos atentando para se uma região tem mais ações 
ou menos ações, mas na verdade isso aí é uma fachada de situação. O grande problema é 
outro e temos que tentar visualizar o que é melhor para o futuro dos empregados do setor e 
fazer o contraponto, ou seja, convencerem eles a tentar tirar um pouco e fazer uma legisla-
ção com que também proteja o consumidor de não dar aquela gorjeta quando ele achar que 
não é devida pela qualidade do serviço, e ao mesmo tempo, quando der, que haja uma regu-
lamentação e convencer o trabalhador de que é melhor perder agora do que lá na frente.

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Doutor, foi comentado no Congresso Nacional por um 
Deputado que não me lembro o nome dele, eu fiquei sabendo no outro dia que para regu-
lamentar a taxa dos 20%, a partir das 22 e 23 horas. Eu não lembro quem foi o Deputado e 
qual era o partido nem nada.

No outro dia eu recebi meia dúzia de ligações no nosso Sindicato perguntando isso. E eu 
respondi que era contra. Eu sou a favor que moralizem o que está aí.

Exa. nós temos muitas leis e elas tem que ser cumpridas. Não adianta fazer mais leis se 
elas não forem fiscalizadas.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O senhor concorda que se eu obrigar, se tornar obri-
gatório os 10%, primeiro eu estou onerando o consumidor e segundo, muitas vezes eu vou 
pagar sem eu achar que o pessoal merece?

Uma tradição dos 10% é justamente a retribuição por um serviço bem prestado.
O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Aí eu culpo o empresário que não qualifica o seu tra-

balhador. Nós temos o SENAC e temos outras instituições para já ir qualificando. Em Águas 
de São Pedro...

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – O senhor como Presidente do Sindicato é contra a tor-
nar os 10% obrigatório ou o senhor acha que tem que ser facultativo e moralizado?

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Tem que ser regulamentado e moralizado.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu queria só para contribuir 

com a posição do Deputado Caruso, qual seria para o senhor, pela experiência como sindi-
calista da classe trabalhadora, qual seria o modelo que o senhor sugeriria que contemplaria 
a questão do empregado, do empregador e sem atingir o consumidor que poderia, de certa 
forma recuar em relação a esse serviço?

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Deputada eu ainda bato lá atrás, é uma tradição bra-
sileira, deve ser moralizada e regulamentada no bom senso, porque eu até concordo com o 
Deputado quando ele fala se ele for mal atendido. Eu culpo o senhor empresário que não 
qualificou o seu trabalhador. Então eu acho que ele tem que ser moralizado pelos senhores 
que tem a força da lei na mão, que fique bem para as três partes. Patrão, empregado e con-
sumidor.

O SR. JORGE CARUSO – PMDB – Posso completar. O que a Presidente tentou eu acho 
que é no seguinte sentido. Em havendo o pagamento, qual seria o modelo correto? Entraram 
100 reais, 20% de retenção para pagamento de impostos, taxas, 30, qual que é o modelo 
que o Sindicato entende que para moralização seria o viável?

O SR. MANOEL SIMÕES PIRES – Eu não sei responder. Eu só acho que ele deve ser 
moralizado da maneira que está bem sendo cobrado em nosso país, moralizado e regula-
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A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – E qual era a orientação que 
os garçons, durante o período que o Sr. trabalhou nós diversos estabelecimentos, qual era a 
orientação que era dada aos garçons, para passarem ao cliente?

O SR. JUAREZ PIRES – Orientação que o serviço já ia na mesa. O cliente sentou, consu-
miu, automaticamente caia na conta, já vinha os 10%. Então, não tinha, assim, nunca houve, 
assim... Algum comentário havia de alguns clientes: Escuta, mas, esses 10% é para vocês? 
Então, a gente, para não deixar o cliente descontente, afirmava que era. Na verdade, a gente 
estava sendo coagido a dizer que era da gente, e sendo que era o patrão que ficava com os 
10%. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - A maioria dos estabelecimen-
tos onde o Sr. trabalhou, a prática qual que era?

O SR. JUAREZ PIRES – A prática era a mesma. Sempre recolher, e sem transparência.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Sem repasse?
O SR. JUAREZ PIRES – Sem repasse. A maioria. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - A grande maioria dos estabele-

cimentos?
O SR. JUAREZ PIRES – Eu diria que 70% delas atuavam dessa forma. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - E nenhum percentual, ou pas-

sava irregularmente?
O SR. JUAREZ PIRES – Algumas chegavam até a recolher 100%. Algumas repassavam 

uma pequena porcentagem. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Quando existia essa questão 

em relação ao restaurante e ao cliente do restaurante, no caso o consumidor, como o gar-
çom, a classe trabalhadora via esse repasse? Vocês entendiam que isso aí estaria sendo uma 
lesão ao consumidor ou uma lesão ao direito do trabalhador?

O SR. JUAREZ PIRES – Eu vejo dos dois lados. A partir do momento que o cliente pagava 
os 10%, que aquilo era interessado ao garçom, que estava fazendo o seu bom trabalho. E 
aquilo, a gente ficava chateado de saber que esse dinheiro, o cliente pagando, mal sabia eles 
que aqueles 10% não iam. Muitos deles perguntavam: O serviço é de vocês? A gente afirma-
va. Mas, como eu disse, afirmava para não contrariar o cliente. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Algumas vezes essa recusa 
do cliente em pagar esses 10% da gorjeta, havia alguma exigência do restaurante? Alguma 
punição pelo fato de apesar de ser opcional, incluída na conta e o cliente recusar, como era 
visto? Como era feito o tratamento à classe trabalhadora nessa questão?

O SR. JUAREZ PIRES – Já aconteceu fato, inclusive comigo, de eu fazer um serviço na 
mesa e o cliente falar: Escuta, eu estou sabendo que essa empresa não está repassando para 
vocês o serviço dos 10%, então, eu vou te dar esse X. Gastei dois mil reais e vou te dar 200 
reais, e esse dinheiro é para você. Mas, aí o gerente tomava conhecimento, ou o proprietário, 
e eles recolhiam esse dinheiro da mão da gente, dizendo que aquele dinheiro era para ser 
repassado para os demais. Na verdade, isso não acontecia. A gente...Não, mas, o cliente dei-
xou como uma gorjeta, como uma caixinha. Eles não acreditavam e diziam que aquilo era os 
10% que o cliente pagou na mão direto do garçom. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - E quando era feito a distribui-
ção, como era feita a distribuição entre os funcionários do restaurante, qual é a prática usual 
da distribuição entre os funcionários do restaurante? Qual é a prática usual da distribuição, 
quando era feito?

O SR. JUAREZ PIRES – Quando era feito, a gente ficava. Por exemplo, uma Casa que eu 
trabalhei pagava todo dia 15 do mês. A gente ficava em fila na porta do escritório para rece-
ber o X da comissão. E a gente ficava em forma de fila indiana, entrava um por vez. Mas, era 
assim, eles não queriam que um outro colega tomasse conhecimento do que estava receben-
do. E a gente assinava alguma coisa, e assinava em branco, porque a gente não ficava com o 
comprovante. E a gente exigia. Escuta, eu estou recebendo X e eu quero o comprovante. Não, 
não. A gente não tinha acesso ao que a gente recebia. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – E era dito como era feita essa 
distribuição? O percentual que recebia era demonstrado de alguma forma?

O SR. JUAREZ PIRES – Não. Não tinha transparência. Não existia uma transparência e a 
gente pedia. Eu, por exemplo, vendia 50 mil por mês, em média. Então, escuta, eu vendi. Eu 
marquei as mesas que eu atendi, está aqui. Eu vendi 50 mil reais. E quanto eu vou receber? 
Não, o seu valor vai ser X esse mês. Quer dizer, não tinha uma transparência, a gente recebia 
o que eles davam para a gente. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - E quais eram os trabalhadores 
que recebiam, além dos garçons?

O SR. JUAREZ PIRES – Eles alegavam que pagavam a cozinha, pagavam o gerente, 
pagavam até o manobrista com os 10%. Na verdade, isso não existia. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – E quando era feito o repasse 
aos trabalhadores, esses valores eram incluídos nos acertos de rescisão, ou na...

O SR. JUAREZ PIRES – Negativo. Isso nunca foi feito, nem em Carteira Profissional, nada.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Durante todo esse período de 

28 anos na profissão, ou em alguns casos?
O SR. JUAREZ PIRES –Nunca. Isso, em Carteira nenhuma, nenhum restaurante lançava 

em Carteira o valor das gorjetas, os 10%.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Foi, em algum momento, 

reivindicado? O Sr. em algum momento reivindicou que colocasse, pediu que colocasse na 
carteira?

O SR. JUAREZ PIRES – Chegamos a fazer reunião muitas vezes na empresa, e pedimos, 
para a gente poder se aposentar com um salário digno. Um salário que a gente pudesse...Eu 
hoje estou com 52, 53 anos, pudesse desfrutar de uma aposentadoria melhor. Mas, na verda-
de isso era tudo em vão. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Pergunto ao Deputado Davi 
Zaia se tem alguma pergunta a mais? O Sr. tem mais alguma coisa a declarar, Sr. Juarez?

O SR. JUAREZ PIRES – Não. Eu agradeço.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Então, muito obrigada pelo 

seu depoimento. 
Eu pediria para colher o depoimento do segundo depoente. Convidaria o Sr. Antônio Ade-

mar de Carvalho para sentar-se a Mesa, para fazer o seu depoimento.
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Boa tarde a todos. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Boa tarde. Sr. Antônio, nome 

completo, idade?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Antônio Ademar de Carvalho, idade, 69.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Estado civil?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Casado.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Endereço da sua residência?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Rua Mantena, número 13. Distrito do Tucu-

ruvi. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Profissão?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Garçom. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Está na ativa, ou aposentado?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Eu me aposentei. Na última empresa que 

eu trabalhei, eu trabalhei 28 anos e me aposentei. E continuei trabalhando depois. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – O Sr. poderia falar mais perto 

do microfone?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – A empresa, a Ideal faz um ano e pouco que 

fechou. Aí, eu de vez em quanto estou trabalhando em eventos. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Certo. Então, o Sr. não tem 

endereço fixo de trabalho?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Não tenho. Trabalho quando é chamado. 

Convite ao Sr. Antonio Ademar de Carvalho.
Desculpe, eu queria primeiro colocar em votação a aprovação do convite ao Sr. Otávio 

Fineis da Coordenação Administrativa e Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado.
O SR. – Pela ordem Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem.
O SR. – Todos os convidados ou convocados aí, trata-se do mesmo assunto para presta-

rem depoimentos, para colher depoimentos? Tanto profissionais da área como de autorida-
des? Aí eu acho que concordaria de fazer em bloco, certo?

São quantos requerimentos?
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu estou sendo alertada que 

não é regimental, mas realmente se todos concordarem, poderia.
São 11 requerimentos.
O SR. – Acho que V. Exa. pode votar um a um porque com rapidez nós concluiremos o 

nosso trabalho.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Então poderia aprovar em 

bloco os seguintes convites: Sr. Otávio Fineis, coordenador da Administração Tributária, o 
convite ao Sr. Antonio Ademar de Carvalho, a Sra. Raquel Alzier Ferreira, a Sra. Martha Maria 
Ferreira Pereira, o Sr. Gilmar Carregosa de Abreu, o Sr. Juarez Pires, o Sr. Jalmir (ininteligível), 
a Sra. Elisangela Aparecida da Silva, o Sr. Paulo Sergio Adjunto, o Sr. José Haroldo Monteiro 
Viegas que este é Presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes e Bares de Campinas. Os 
demais são trabalhadores da área.

E também convite ao Sr. Nelson de Abreu Pinto, Presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares 
e Restaurantes do Estado de São Paulo.

Se os Srs. Deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.
Apenas queria dar ciência de que estão sendo juntadas aqui à Comissão Parlamentar de 

Inquérito, mais 232 denúncias do Disk-gorjeta apresentadas a essa Secretaria pelo Sindicato 
dos Trabalhadores e também da ciência da resposta das questões levantadas na reunião do 
dia 18 de Maio, apresentadas também pelos SINTHORESP.

Alguns dos Srs. Deputados gostariam de fazer alguma manifestação?
Então, não havendo mais nem um assunto a tratar, fica encerrada a presente reunião, 

pedindo aos Srs. Deputados que formalizem em assinatura e assim que marcarmos a nova 
reunião daremos ciência a todos os interessados.

Muito obrigada.

*      *      *

6. Reunião da CPI, de 22 de junho de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK – Consultoria e Serviços Ltda.)

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Estamos iniciando os trabalhos 
de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar o 
repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em bares e restaurantes do Esta-
do de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabelecimentos não estão repassando 
aos empregados. Antes de convidar o depoente, eu queria citar a presença do Deputado Davi 
Zaia e do Deputado José Bruno.   

Eu queria lembrar que, cada um que for fazer o depoimento, não mencionasse o nome 
das empresas respectivas, uma vez que o objetivo dessa CPI, o foco não são as reclamações 
trabalhistas. E sim, o escopo dela é contribuir para uma Legislação adequada para a catego-
ria, no que tange a retaguarda dos direitos do trabalhador e as dificuldades do setor. Então, 
esse é o nosso objetivo aqui da CPI, apurar essas questões. Então, eu convidaria o Sr. Juarez 
Pires para sentar-se a Mesa, para fazer o seu depoimento. 

Boa tarde, Sr. Juarez. Eu precisaria do termo de qualificação, do seu nome completo.
O SR. JUAREZ PIRES – Juarez Pires. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Idade, estado civil?
O SR. JUAREZ PIRES – Tenho 52 anos, casado. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Endereço da residência e pro-

fissão?
O SR. JUAREZ PIRES – Rua Robert Kennedy, número nove. Jardim São Vitor, Osasco. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Profissão?
O SR. JUAREZ PIRES – Garçom.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Local de trabalho?
O SR. JUAREZ PIRES – Espontâneo.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Autônomo. Endereço...
O SR. JUAREZ PIRES – Fazendo uns bicos. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Bom, pediria ao Sr. que rela-

tasse o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência, circunstancias pelas quais 
possam avaliar o seu depoimento. 

O SR. JUAREZ PIRES – Bem Dra. eu posso relatar que a última empresa que eu trabalhei, 
eles tinham hábito de recolher os 10%, repassando para a gente 3.5%, e ficando com a dife-
rença. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Pode continuar, por favor. 
O SR. JUAREZ PIRES – E a gente chegamos a fazer por várias vezes reuniões dentro do 

restaurante chamando os patrões, o gerente, para a gente ver se entrava num acordo, para 
ver se revertesse essa situação. À vez de eles pegar os 6.5, eles repassassem para a gente 
essa diferença. Coisa que nunca ouve. Tentamos por vários meios, várias tentativas, mas 
nunca houve um acordo. O patrão sempre dizia: Olha, se vocês não estão contentes, as por-
tas estão abertas. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - O que mais o Sr. poderia falar 
da sua atividade?

O SR. JUAREZ PIRES – Bom, a respeito de outras coisas não, a gente está falando só dos 
10%, Doutora?

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Exato. 
O SR. JUAREZ PIRES – Mas, a gente tinha também outros problemas na empresa tam-

bém. No entanto, eu até entrei com uma ação, estou aguardando. Mas, existia outros lados 
também. A gente trabalhava aos domingos, trabalhava nos feriados, trabalhava além do 
horário e a gente nunca era ressarcido por essa diferença. Eu fiquei aguardando, Dra. para 
ver se a gente entrava num acordo, nesse meio período aí. Mas, nunca houve um bom diálo-
go entre a gente e o patrão. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Alguma vez a sua...Pergunto 
primeiro se algum Deputado deseja fazer alguma pergunta? 

O SR. DAVI ZAIA – PPS - Então, o que o Sr. informa é que era praxe comum da empresa 
recolher os 10% e repassava 3,5%, pelo que o Sr. falou? E todas as tentativas de buscar um 
acordo resultaram em nada, e a resposta sempre foi essa que o Sr. relatou?

O SR. JUAREZ PIRES – Sempre igual. A gente nunca tinha uma resposta positiva. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Eu queria perguntar para o Sr. 

quanto tempo o Sr. exerceu ou exerce essa função?
O SR. JUAREZ PIRES – Tem cerca de 28 anos que estou na profissão. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - E durante todo esse tempo, o 

que era considerado taxa de serviço, e qual seria esse percentual em todos os locais que o Sr. 
pôde trabalhar?

O SR. JUAREZ PIRES – Já cheguei a trabalhar em algumas empresas, Meritíssima, e a 
gente recebia. Eles tinham consciência que aqueles 10% era do garçom. Algumas empresas 
chegamos a trabalhar contentes, porque sabia que a gente tinha um resultado positivo. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - E a inclusão dessa taxa de ser-
viço na comanda do cliente era autorizada sempre por quem?

O SR. JUAREZ PIRES – Pelo patrão, e muitas vezes pelo gerente da Casa.
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A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Não, eu digo o percentual rela-
tivo à gorjeta, era incluído no cálculo de férias?

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Sim, onde eu trabalhava, era. Eu só recebia 
quando era 13º, ou quando saía de férias. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB –Mas, o Sr. está falando do piso 
salarial.

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Piso salarial, só.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Mas, eu estou falando do per-

centual da gorjeta, ele era incluído?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Nada. Isso aí é...isso é...
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - E nas empresas onde o Sr. tra-

balhou, quando o Sr. chegava para trabalhar, essa questão era colocada no ato da contrata-
ção, ou no desenrolar do trabalho iam mudando a regra?

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Tem muitas empresas que contratam. Você 
vai contratar um funcionário, ele já explica, é X. Às vezes, muitas coisas você tem que aceitar, 
porque se não aceitar, você não consegue emprego. Então eles pagam no holerite, desconta-
vam aquilo e você recebia aquilo mais ou menos...mas, comissões, essas coisas que... não era 
nada registrado. Minha Carteira profissional não...

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Deputado Davi Zaia, gostaria 
de fazer mais alguma pergunta?

O SR. DAVI ZAIA – PSDB – Não, obrigado.
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu queria só fazer a última 

pergunta.
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Pois não, Deputada. 
A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu só queria saber do Senhor. 

Pela experiência que o Sr. teve na ativa, e hoje como autônomo, o que o Sr. consideraria ideal 
para a classe trabalhadora, em termos de inclusão dessa gorjeta, em termos de percentual? 

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Em termos, é muitos fatores, principalmente 
(ininteligível). Tem que entrar em acordo para dar educação para a maioria desses garçons 
que vão entrar, porque nós estamos no Brasil, não é mais aquela época. Tem o turismo, tem 
que dar educação para essa turma, e um bom salário. Eu acho que, certas Casas, se você 
pega os 10% e receber certinho, e por na Carteira...eu não pensei que eu...não dava para 
colocar aquilo, que não podia. Se eu pedisse para colocar o que eu ganhava por fora, era 
mandado embora. Então, a gente fica entre duas...situação difícil. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – O Sr. tem mais alguma coisa a 
declarar?

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Tenho a declarar que, é o que eu falei, essa 
CPI eu fiz muitas vezes. Eu acompanho mais ou menos o que é essa CPI dos Deputados. Foi 
uma oportunidade que eu tive agora, é uma oportunidade dos Deputados saberem. Que todo 
mundo vão em restaurante, ou em casa de eventos, e sabe. Você vê aqueles funcionários, 
aquilo é mal pago. Existe um horário. 

Se, digamos, você vai num evento de oito horas de serviço, e passar de oito horas, pagar 
uma hora extra. É uma injustiça, o cara trabalha...Olha, só os últimos horários que eu fazia 
na minha época, era um Reveillon. Era para você trabalhar a noite toda. Mas, agora com 
balada e essas coisas, é a noite toda. Então, tem garçom que sai 08:00 da manhã. Aquilo é 
pago só aquela pagazinha. Isso que tem que ser visto, fiscalizado, porque eu acho uma injus-
tiça. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Certo. Então, muito obrigada 
pelo seu depoimento.

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Obrigado eu. Desculpa se eu não me 
expressei bem.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Imagina. 
Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, encerramos os trabalhos por hoje. Obri-

gada. 

*      *      *

7. Reunião da CPI, de 24 de agosto de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK – Consultoria e Serviços Ltda.)

A SRA. PRESIDENTE DEPUTADA MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Bom dia a todos.
Havendo número regimental, declaro aberta a 4ª Reunião da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, constituída com a finalidade de investigar o repasse integral das gorjetas    con-
cedidas aos trabalhadores em bares e restaurantes do  Estado de São Paulo, em virtude da 
denúncia de que os estabelecimentos  não as estão repassando aos empregados.

Solicito ao Sr. Secretário a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. ED THOMAS – PSB – Pela ordem, digna Presidente.
A SRA. PRESIDENTE DEPUTADA MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem, tem a 

palavra o Deputado Ed Thomas.
O SR. ED THOMAS – PSB – Sra. Presidente, é para solicitar a dispensa da leitura da Ata 

que é de conhecimento já dos senhores deputados e deputadas.
A SRA. PRESIDENTE DEPUTADA MARIA LÚCIA AMARY � PSDB � É regimental o pedi-

do de vossa excelência. Está dispensada a leitura da Ata.
Presentes os senhores deputados e senhoras deputadas: Haifa Madi, Deputado Ed 

Thomas, Deputado Bruno Covas, Deputado Vanderlei Siraque, para deliberar sobre o reque-
rimento de prorrogação dos nossos trabalhos pelo prazo de até 60 dias, apresentado pelo 
Deputado Mauro Bragato.

Requeiro, nos termos regimentais, a prorrogação dos nossos trabalhos, pelo prazo de até 
60 dias, para adequação e apuração dos fatos.

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 
votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.
Muito obrigada.

*      *      *

8. Reunião da CPI, de 20 de outubro de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK – Consultoria e Serviços Ltda.)

 A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB -  Bom dia a todos e a todas, 
queria em primeiro lugar cumprimentar os Deputados Estevam Galvão, Mauro Bragato, Davi 
Zaia pela reeleição de Vs. Exas. e também ao Deputado Enio Tatto pela sua reeleição e vamos 
começar. Havendo número regimental declaro aberta a 5ª Reunião Parlamentar de Inquérito 
constituída com a finalidade de investigar os repasses das gorjetas integrais concedidas aos 
trabalhadores de bares e restaurantes do Estado de São Paulo, em virtude das denúncias de 
que os estabelecimentos não estão concedendo aos empregados. Solicito à Secretária a leitu-
ra da ata anterior. 

 O SR. MAURO BRAGATO  - PSDB – Pela ordem Sra. Presidente. 
 A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Mauro 

Bragato.
 O SR. MAURO BRAGATO  - PSDB – Solicito a dispensa da leitura da ata anterior.
 A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – É  regimental, está dispensa-

da a leitura da ata anterior. Registro as presenças dos Deputados Mauro Bragato, Enio Tatto, 
Davi Zaia, Estevam Galvão. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu pediria agora, se o Sr. 
pudesse fazer a gentileza de relatar o que souber, explicando toda a sua trajetória na função 
de garçom, com as coisas que aconteceram, relatando os fatos que ocorreram durante esse 
período. 

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – As últimas, todo o tempo que eu trabalhei, 
tinha empresa que cobrava 10% e passava direitinho. E têm outras que...eu trabalhei em 
cinco empresas e passava, tirava X para o garçom, X para...eles meio que dirigiam o dinheiro 
que vinha dos 10%. E o arrepio, que a gente ficava para a gente. Porque eu sempre trabalhei, 
até o arrepio, que é a gorjeta por fora. E eu aposentei faz sete anos. Fui prejudicado, porque 
não era repassado o INSS, e eu me aposentei com um salário da categoria dos garçons hote-
leiros. Eu acho que é uma pena, porque muita gente trabalha, porque garçom, a Sra. sabe, é 
uma despesa enorme. Você tinha que trabalhar com roupa branca, cada dia era um paletó. A 
empresa não pagava nada para a gente. Você tinha que trabalhar com o sapato bem passa-
do. E tudo era despesa. No fim, ficava um detalhe, que você tirava uma base de 10% mais ou 
menos da nossa despesa que ganhava, que era aquele lucro que a gente podia ter. 

E a empresa que eu trabalhei, graças a Deus, sempre pagou direitinho os 10%. E tirava 
uma parte do dinheiro X, vamos dizer que esse X era 3% para, pagava a copa, completava os 
salários do copeiro, tirava dinheiro para os músicos, porque tinha um pianista. Eu acho que é 
uma injustiça, porque era o cliente que pagava para a gente os 10%. Os 10% era pago todo 
o dia na empresa que eu trabalhava. 

Eu trabalhava de segunda a sexta e fazia eventos. Trabalhava na parte do almoço e tra-
balhava nos eventos em toda São Paulo. E eu acho uma injustiça (ininteligível). aqui em São 
Paulo até que é razoável. Agora, eu estive há seis meses atrás no Nordeste, e eu acho que é 
uma injustiça. Principalmente há sete restaurantes de primeira categoria, principalmente em 
Aracaju, não vem ao caso porque...Mas, eles têm os 10%, eles assinam folha de pagamento 
e não recebem nada. Isso é uma injustiça. Tem muitas coisas, eu não sei se a Sra. pode me 
ajudar. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu gostaria que o Sr. pudesse 
falar o que o Sr. quisesse, a respeito...

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Que tem muitas Casas aqui em São Paulo, 
não são todos. Não vou julgar todos. Têm pessoas, patrão honesto, que graças a Deus, se 
não forem eles, a gente não podia...Mas, tem muitos que cobra e dirige aquele dinheiro para 
pagar, completar salários de outros, cozinheiro, copeiro, ajudante. Existe isso aí. Tem muitos 
colegas meus, que eles reclamam que...eu não sei. Podia ter...se a Sra. puder ajudar de ser 
aprovado. Ou cobrar os 10% e pagar um salário digno para o funcionário. Porque a pessoa 
tem que...

Às vezes tem hora extra e não pagava. Muitas que não pagam. Você tinha que trabalhar 
sábado e domingo. Eu trabalhei muito sábado e domingo e não tinha... depois que eles 
pagavam, às vezes, você tinha direito a um domingo por mês. Mas, eu acho que a Sra. eu 
fui...como eu tenho que falar? 

Os 10%, onde eu trabalhava, eu nunca fui... graças a Deus uma clientela ótima. Eles 
sabiam. Perguntavam: é para você? É. Tinha que falar a verdade. Depois, aquele dinheiro fica-
va no caixa. Aí eles faziam, no quinto andar do período, eles dividiam. Tirava X para pagar a 
lavagem dos pratos, quem secava os pratos, e é tudo dirigido isso aí. Só paga quando sobra 
aquela quantia, aquela quantia que ficava dividida. Nós éramos em 10 garçons e um “mai-
tre”, dividia. 

O “maitre” tem uns pontos, que era mais X para o “maitre”a mais. Aí dividia para os gar-
çons. E, não sei o que mais eu posso falar. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Deputado Zaia quer fazer algu-
ma pergunta?

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Sr. Antônio, essa empresa fazia esse pagamento dessa forma 
que o Sr. relatou. Mas, isso nunca constou nada em Carteira, em recolhimentos de INSS, 
nada?

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Nada. Eu fui prejudicado.
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Quer dizer que, a aposentadoria do Sr. então, é só com o salá-

rio que estava na Carteira?
O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Nada, sem um comprovante. Eu sou regis-

trado, tem aqui o meu...Olha, sinceramente, graças a Deus a gente pensa, e eu apliquei um 
pouco. Aquilo que eu ganhava, ia economizando, senão... 

Você chega a uma idade, eu pago Seguro, para vocês terem uma ideia, que não vem ao 
caso. Você ganha os 10% e eu ganhava X, você não pensava que aquilo ia faltar. Aí chega 
um tempo, na minha idade, graças a Deus ainda estou trabalhando. Não é todos que vão 
chegar a essa idade de 69. 

Mas, é triste hoje você ter que pagar o remédio é tudo caro. Isso aí tudo, a maioria dos 
garçons, eu acho que tem que também, Sra. Deputada, falar para essa turma do meio, pôr 
escola, porque não tem mais garçons. Por exemplo, a maioria dos garçons em Buffet, como 
eu trabalho em Buffet, Deputada, outra coisa que não vem ao caso, mas, eles estão... 

Trabalhei agora, não vou dizer a empresa, mas, eu entrei 16:00hs. Quando foi 04:00 da 
manha, eu falei para o moço: Dá para ser dispensado? Falaram que o rapaz ia trabalhar 
as 07:00hs. Não, só vai embora quando falar com o...Aí, dispensaram a gente na marra, no 
grito. Falaram: Aqueles que sair agora, vocês são... (ininteligível) e ninguém trabalha mais na 
empresa.

Então, fazem o que quer com a maioria dos garçons. Porque para mim, graças a Deus, 
vocês sabem, dá para eu ir vivendo. Mas, a categoria, olha, você vê esses garçons que tra-
balham em eventos, vocês vão em certas Casas por aí e vocês vêem, tem que trabalhar tudo 
na...eles faz o que quer. 

Tem umas, vamos dizer, cooperativa que dá holerite, paga hora extra. Mas, digamos, rece-
be X do patrão, do Sr. que vai contratar uma festa..,Quantos garçons? Eu quero 100 garçons. 
Aí, digamos, 200 reais por cada garçom. Sabe que eles paga 80 reais, 90 reais para o garçom. 
E tem os “mãos de terceiros”, recebe por fora. Recebe X e paga...tem uma despesa assim, e 
não registra. 

Por isso que eu gostaria de ser...se eu pudesse ajudar. Mesmo porque, eu não quero para 
mim, porque já estou aposentado. Mas, Srs. Deputados, vê essa parte aí. Muito injusta. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Sr. Antônio, qual é o piso da 
categoria nesse período que o Sr. trabalhou? Qual é o piso atual, e se ele é respeitado?

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – A categoria está 700 reais e poucos, 29 
mais ou menos.

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – E quando existia o piso salarial 
e o Sr. estava na ativa, esse piso era respeitado pelas empresas, pelos estabelecimentos?

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – Muitos não respeitavam. Porque, agora, que 
eu saiba é obrigado se a pessoa contratar um funcionário, em qualquer ramo, lanchonete, 
por exemplo, você é obrigada a pagar o piso da categoria. 

Então, digamos, se eu ganhar uma base, juntando de um dia para o outro, um evento, se 
eu ganhar uma base de três mil reais, quatro mil reais, dois mil reais, tudo tem altos e baixos.  
Me aposentei com 700 reais e poucos. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Quando era pago esse valor, 
salário acrescido do percentual relativo às gorjetas, ele era incluído no holerite, ou sempre, 
em todos os lugares que o Sr. trabalhou, foi pago por fora?

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – No holerite vinha salário da categoria e 
mais estimativa de gorjeta, que era 100 reais e pouco. Aí é aquele salário da classe com a 
estimativa, de 100 reais e poucos. Aí desconta todas as despesas de INSS, essas coisas, aí 
ficava 500 reais e pouco. 

A SRA. PRESIDENTE – MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – E esses valores não eram 
incluídos nem no cálculo de férias, e nem 13º?

O SR. ANTÔNIO ADEMAR DE CARVALHO – No valor do salário da categoria, contribui 
com isso.
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Primeiro reconhecer todo o papel desse setor na questão da geração de empregos, gera-
ção de renda, e é um setor que nos orgulha, principalmente aqui no Estado de São Paulo.

Eu que vim do Rio Grande do Sul, passei pelo Paraná, digo que aqui no Estado de São 
Paulo  é o maior centro gastronômico de todo o país. Se você quiser comer o melhor chur-
rasco do Rio Grande do Sul você come aqui em São Paulo. Se você quiser comer um leitão a 
pururuca come se aqui em São Paulo, não precisa ir a Minas. Então quero parabenizá-los por 
esse trabalho.  Mas que há esse problema há. Se há o problema do não repasse da gorjeta 
aos garçons, também há embutido nisso a sonegação dos impostos.

A minha pergunta é a seguinte: primeiro que não é da forma que eu li aqui – “se há 
alguns locais que praticam essa distorção” – eu acho que há muitos. Não sei se o Sindicato 
tem realmente levantamentos e estudos, 70% não repassam. Mas acho também que o sindi-
cado do patronal não tem certeza que 70% não repassam, e se tiver, quantos por cento mais 
ou menos deixa de repassar, deixa de recolher os impostos relacionados a isso. 

Outra coisa que eu queria saber é qual a campanha, qual a orientação, que tipo de 
trabalho que o Sindicato tem feito com os bares e restaurantes no Estado de São Paulo no 
sentido de ajudá-los, porque uma coisa é um estabelecimento aqui no centro da cidade, 
estabelecimentos conhecidos e grandes. Outra coisa é quando você vai mais para periferia, 
para o interior de São Paulo, qual o controle, a fiscalização e a orientação que o Sindicato faz 
no sentido de ajudá-los para que realmente cumpra com suas obrigações, para que a gente 
possa acabar ou diminuir essas distorções que eu sou um freqüentador desses locais, e eu 
percebo que todas as vezes que a gente conversa com empregados desse setor realmente 
existe essa reclamação.

E por isso eu acho que essa CPI que é uma competência dentro do Estado de São Paulo, 
mas até mesmo para ajudar numa futura legislação que possa diminuir ou eliminar de vez 
essas distorções a nível federal, eu acho que vem num bom momento aqui na Assembleia 
Legislativa de São Paulo.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Eu gostaria de esclarecer e até agradecer ao senhor 
com respeito a São Paulo, capital mundial da gastronomia, que com iniciativa nossa, o nosso 
Sindicato trabalhou muito, melhorou e levantou a imagem dos restaurantes em São Paulo, 
coisa que estava condicionada muito a mão de obra externa, para São Paulo ter uma situ-
ação mais especial. E através de um trabalho muito intenso de nosso Sindicato, nossa fede-
ração depois criada após isso, foi que se conseguiu formar mão de obra especializada nessa 
área, nós temos uma escola de hotelaria em São Paulo, juntamente a muitas ações junto ao 
SENAC e, infelizmente faz um bom serviço, mas hoje custa muito caro e conseguimos com 
isso estimular e motivar muitos jovens que vocês vêem hoje como chefes de cozinha, que 
nos deu essa condição que é São Paulo hoje. Parabéns São Paulo por ter conseguido isso e a 
vocês por terem realmente reconhecido.

Com respeito à revista, se houve exagero que nos perdoem, se houve semântica ou um 
jornalismo que tenha dito isso porque não é nesses termos que nós tratamos o assunto junto 
a nossos parceiros, a quem respeitamos muito e temos muito dialogo com eles. Nós entende-
mos que o maior patrimônio de um empresário de nosso segmento hoje é realmente a mão 
de obra. É conquistar uma equipe homogênea e bem treinada para poder ter um trabalho 
bom a prestar. Isso é a coisa mais importante em nosso segmento.

E com respeito ao índice percentual, aqueles que estão cometendo algum engano na sua 
maneira de gestão de suas empresas, é lamentável, porque quando vem a nós, quando nos 
chega ao conhecimento de um ou outro, e isso vem através do Sitronesp mesmo, nós interfe-
rimos. Vamos até os empresários, conversamos. São alguns empresários pouco esclarecidos. 
Vocês sabem que São Paulo cresceu muito, tem hoje cerca de 70 mil empresas no ramo. O 
Estado de São Paulo chega a 300 mil e é humanamente impossível estarmos vigiando a 
todos. A função dos Trabalhadores é essa que eles estão fazendo mesmo, só que a meu ver 
eu acho que eles exageraram um pouco, mas o exagero sempre existe em qualquer circuns-
tância quando se diz respeito a estarem cometendo uma injustiça. Não se deve de maneira 
alguma reter o que é dos trabalhadores. Disso nós não participamos. Repreendemos a todas 
elas quando é de nosso conhecimento e mostramos a todas elas o caminho correto de agir. 
Mas o Sindicato dos Trabalhadores devem ter um calcula não exagerado como disseram. Sei 
que eles têm muitas ações no judiciário, mas aí cabe a eles dar informações aos senhores 
com mais detalhes.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Mais algum Deputado a per-
guntar?

O SR. – MAURO BRAGATO – PSDB Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Mauro 

Bragato.
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu queria inicialmente saudar ao Sr. Jarbas e dizer 

que na linha do pensamento do Deputado Enio Tatto, a Comissão foi instalada aqui no Esta-
do, não em função só de denúncias, mas em função de constatações. Eu mesmo tive oportu-
nidade de em vários locais constatar essa irregularidade. O Estado de São Paulo como ente 
federativo, tem nesse ente que o senhor representa uma força espetacular. É como o próprio 
Deputado já disse e o senhor reafirmou. O emprego é muita renda envolvida. 

Agora a CPI tem essa preocupação de fazer com que o Estado de São Paulo, na media em 
que é líder do Brasil em matéria de bares e restaurantes, campeão da gastronomia, o Estado 
de São Paulo possa também sair de exemplo para outros estados em que, digamos, o contro-
le social pra outras atividades é menor do que a gente imagina. 

Então nós gostaríamos de reafirmar a importância dessa CPI, reafirmar e efetivamente 
nós constatamos irregularidades em diversos lugares, aqui na capital e no interior e que seria 
de vital importância que o Sindicato, a Federação pudesse orientar melhor os filiados, porque 
como bem disse o Deputado, há uma violação flagrante no direito do empregado, uma enro-
lação de quem paga, e a parte disso a questão daquilo que se chama de sonegação fiscal. 

Eu acredito que a existência de uma CPI aqui e não no Congresso tem a ver com o tama-
nho do Estado tem a ver com a nossa responsabilidade e tem a ver acima de tudo com a 
preocupação que nós temos com o setor. Isso eu acredito que a Federação deveria entender 
como algo que pudesse ajudá-la e não como estivéssemos nós preocupados em prejudicar 
atividades. Todos nós aqui freqüentamos bares e restaurantes, todos nós valorizamos a ati-
vidade e é claro que a gente deseja e luta para que todos que trabalham no setor sejam e 
estejam contentes com a atividade.

Era isso Sra. Presidente, e obrigado Sr. Jarbas de estar aqui na nossa CPI.
O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Estevam 

Galvão.
O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Sra. Presidente e nobres Deputados e Sr. Jarbas. Ao 

iniciar eu quero cumprimentá-lo. V.Sa. disse que tem 79 anos, e 79 anos cumpridos, mas com 
muita desenvoltura, uma firmeza de voz e um português muito bom. O senhor está de para-
béns.

Complementando as palavras do Bragato e do Enio, é verdade que essa história de (inin-
teligível) dos trabalhadores induz a autoridade a erro, pode induzir cliente. A autoridade acho 
que não induz, a gente sabe muito bem. Mas o nosso papel é exatamente esse. A Assembleia 
Legislativa de São Paulo tem como das suas atribuições fiscalizar o Executivo, denunciar o 
Executivo, até mesmo assessorar o Executivo, mas o grande papel do Legislativo é fazer leis, 
que são normas que regem a sociedade. 

São Paulo como senhor disse, o Enio disse, São Paulo eu diria muito mais. São Paulo é de 
uma versatilidade que não existe no mundo. Quem conhece São Paulo não se impressiona 
com nenhuma outra capital do mundo, principalmente no que se refere à alimentação. São 
Paulo realmente dá exemplo, não só pela versatilidade, mas pela qualidade também. São 
Paulo você come muito bem por 200 ou 300 reais por pessoa, mas come também com 10 
reais por pessoa. É uma questão de você ter uma preocupação de uma vitrine mais linda, 
etc., mas em nível de alimentação você come bem por 10 reais. Se você quiser fazer um tipo 
você paga 200 ou 300 reais.

O objeto da presente reunião é especificamente para colher os depoimentos dos Sr. Ota-
vio Fines Jr., coordenador da administração tributária da  Secretaria  da Fazenda e eu pediria 
para inverter  ordem em razão dele não ter ainda chegado, o Dr. Otavio Fines. A segunda 
pessoa convidada a prestar depoimento é o Sr. Nelson de Abreu Pinto, Presidente dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo e da Federação e Hotéis, Bares e 
Similares do Estado de São Paulo. O Sr. Nelson encaminha o seguinte Oficio a CPI: - Em aten-
ção ao Oficio CPI gorjeta 32/2010, considerando a impossibilidade de meu comparecimento 
devido a viagem anteriormente agendada, informamos que no próximo dia 20 de outubro, 
o Sr. Jarbas Magela Bicaio, diretor do Sinhoresp e Foresp, Federação de Hotéis, Bares e Res-
taurantes do Estado de São Paulo comparecerá a reunião na Assembleia Legislativa de São 
Paulo para prestar esclarecimentos pertinentes ao assunto em pauta. Esperamos contar com  
a atenção de V.Exa. com a minha estima e consideração. Assinado pelo Presidente Nelson de 
Abreu Pinto.

Eu convidaria o Sr. Jarbas Magela Bicaio para sentar a Mesa para fazer o seu depoimento.
O SR. – Pela ordem Sra. Presidente. 
 A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Sr. Deputado.
 O SR. – Só por uma questão de informação, o Sr. Nelson de Abreu Pinto foi a primeira 

convocação dele?
 A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Foi um convite que foi feito a 

ele. Segundo informações ele já foi convidado e não pode comparecer. A reunião foi cancela-
da e não se realizou por falta de quorum. 

O SR. – E ele esteve presente?
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Não, ele não chegou aqui por-

que nós cancelamos a reunião e avisamos.
A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Nós precisamos fazer um termo 

de qualificação. O nome completo do senhor?
O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Meu nome é Jarbas Magela Bicaio.
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Idade e estado civil?
O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Sou casado, tenho 70 anos, 50 anos de Sindicato. 
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – Endereço da residência e profissão? 

Endereço do trabalho?
O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Resido na Rua Coréia de Lemos 244, apto 101 no 

Bairro da Saúde em São Paulo. Sou empresário, estou aqui no Parque do Ibirapuera num 
estabelecimento há 57 anos e sou diretor do sindicato (ininteligível) no Largo do Arouche 
290 no 8º andar.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu pediria ao senhor que 
tenha gentileza de relatar, e sempre que souber , explicando a ciência de suas circunstâncias, 
para que possamos avaliar a credibilidade de suas informações.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – É com prazer que estou aqui representando a enti-
dade para esclarecer um problema, que me parece até um equivoco que o (ininteligível) que 
é nosso parceiro há tantos anos, sempre negociamos com eles, fizemos acordos sempre em 
harmonia. Eu negocio com eles há mais de 40 anos e surpreendeu-nos as informações do 
Sindicato dos Trabalhadores do número tão grande de empresas que estavam deixando de 
repassar a gorjeta para os seus empregados. Isso porque é uma situação um pouco duvido-
sa para nós e até confusa, porque jamais em todos os anos que estamos na atividade não 
vimos qualquer empregado insatisfeito com o que recebe dos patrões. Quando isso acontece, 
formalmente é quando ele é demitido, e aí há um conflito.

A gorjeta tem sido de longa data um problema importante a ser resolvido na nossa ativi-
dade. Temos tido diversas reuniões, manifestações e interesses de nossa parte principalmen-
te, junto aos trabalhadores a procura de uma regulamentação dessa situação. E, exatamente 
por causa disso, o nosso Presidente Nelson de Abreu Pinto, sempre também preocupado com 
essa situação muito difícil de conviver no mercado de trabalho, porque é um ganho a mais 
que os trabalhadores têm, a legislação diz que integra o salário, mas a integração dela ao 
salário resulta numa despesa muito grande para as empresas. As empresas não conseguem 
entrar num entendimento com os empregados e por causa disso nós conseguimos em 2002 
nós conseguimos uma convenção coletiva, estabelecer um critério que foi aceito pelos tra-
balhadores, onde estabelecemos que devido as dificuldades e que também os trabalhadores 
reconhecem estar a empresa muito onerada com os 10%.

Bem, colocamos  na convenção a necessidade de ter uma regulamentação, com a espe-
rança que isso pudesse resolver definitivamente a situação, mas depois de feito, achando  
que tinha sido uma reconquista de ambos, trabalhadores e empresários, qual não foi a 
nossa surpresa quando os empresários se insurgiram contra. Não queriam que houvesse 
o desconto dos 35% para custeio das despesas que incide sobre a remuneração e sobre o 
salário dos empregados. Isso é um custo que hoje nós levantamos em torno de 146% a mais 
para os empregadores sobre a folha de pagamento. E os empregados não queriam que fosse 
descontado deles os 35% porque eles teriam que pagar o imposto de renda, e teriam que 
pagar mais INSS. Tudo foi explicado, que com isso eles ficariam bem ajustados, eles teriam a 
situação mais estável, teriam sobre esses valores que 65% ficaria na folha, férias, 13º salá-
rio, fundo de garantia, enfim, daria a eles uma estabilidade melhor, inclusive como cidadão, 
estariam com um holerite mais apresentável. Mas os empresários, a maior parte deles, não 
encontra uma solução nesse expediente que fizeram. A situação continuou a mesma. Cobra-
se 10% fora da Nota Fiscal, porque as empresas não têm como colocar no seu caixa, na sua 
contabilidade esses 10% porque eles oneram muito a empresa e muitas delas permitem que 
se coloque nas suas contas, umas autorizam e outras não autorizam não cobram nada, e isso 
ficou uma situação muito controvérsia. Talvez por isso deu-se o ensejo a essa CPI. Não é da 
forma que eles denunciaram. Elas existem, porque pelo que chegou em nosso conhecimento, 
70% das empresas não repassam isso. Isso não é verdade. Infelizmente pode ser que existam 
algumas. Nós não apuramos com toda certeza, mas quando chega a nosso conhecimento, 
vamos ao empresário e esclarecemos, porque nossa função é essa. Esclarecer, orientar e 
passar as informações necessárias para que não tenha nenhum dissabor. E ficamos surpresos 
quando a coisa veio até aqui a esse fórum legislativo, se bem que entendemos que o fórum 
correto é a Câmara Federal, mesmo porque lá, o Nelson de Abreu que é o nosso Presidente 
tem manifestado muitas ações, tem feito todo o possível para que essa situação seja regu-
larizada. Tem dois projetos em andamento, mas não chegaram à comissão. Recentemente 
fizemos uma convenção nacional para contrato que é a Confederação Nacional de Turismo, 
estabelecendo prazos e condições para que essa situação dos 10% tenha Deputado Enio 
Tatto, uma regularização de consenso entre as partes e esperamos que feito, organizado e 
implantado essa comissão que é paritária possa encontrar um caminho ideal para solução 
desses problemas.

Isso é o que eu tinha a informar aos senhores e fico a disposição para quaisquer pergun-
tas que eu possa responder.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Muito obrigada. Gostaria de 
saber se algum Deputado gostaria de fazer alguma pergunta ao Sr. Jarbas.

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem Sra. Presidente. 
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem
O SR. ENIO TATTO – PT – Primeiro quero parabenizá-los pela ostensiva votação, pelo 

reconhecimento da sociedade da cidade de São Paulo, dos eleitores, para conduzi-los nova-
mente para mais um mandato aqui. É um motivo de muito orgulho desse Deputado de tê-los 
como colegas e reconheço o trabalho de todos vocês. 

Eu queria perguntar ao Sr. Jarbas. Primeiro fazer um referência aqui da revista. CPI da 
gorjeta. Loby do Sindicato dos Trabalhadores induz a autoridade e clientes a erros. Primeiro 
se estão se referindo a esse Deputado ou a essa Comissão não induz. Mesmo porque a gente 
está fazendo um trabalho sério para gente tentar corrigir algumas distorções que haja e acho 
que esse é o objetivo da CPI. Outra coisa é fechar os olhos para essa realidade que a gente 
percebe a cada bar e a cada restaurante que a gente vai aqui no Estado de São Paulo eu 
acho que é um equívoco. Que há esse problema há.
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Não que eles sejam obrigados a mandar, mas em eles não mandando, eles estão sujeitos a 
aceitar amanhã uma lei votada por nós aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. 

E a Presidente pede também para Acamara Federal ou Senado, que mande também os 
projetos tramitando para que a gente encontre o melhor caminho aqui. Que seja o bom 
caminho para o empregado, para o empregador e para população em geral.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Se me permite senhor Deputado, eu dei um caminho 
de uma convenção nossa, mas aqui está uma convenção nacional que foi assinado perante o 
Ministro do Trabalho que nos honrou com sua presença lá em Salvador. Essa convenção, nós 
temos 90 dias para organizar uma comissão, ela foi assinada em setembro, uma comissão 
paritária para dar sugestões. 

O SR. – Nessa convenção ficou convencionada alguma forma?
O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Aqui o que diz a respeito é o seguinte: Gorjetas – “As 

confederações signatárias do presente instrumento, no prazo de 60 dias, criarão uma comis-
são paritária para as gorjetas, com prazo de 180 dias...”

O SR. – Já entendi, não precisa ler mais. Eu entendo e na verdade sempre quando alguém 
quer não fazer nada, a gente forma uma comissão. Então essa convenção, ao invés de con-
vencionar alguma coisa, ela formou uma comissão. Quer dizer, a convenção foi para nada. 
Não é isso que nós queremos. Nós queremos aqui, efetivamente, sair daqui com alguma 
legislação pelo menos para o Estado de São Paulo.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – O senhor tem alguma resposta 
sobre esse assunto?

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Excelência, nós estamos de coração aberto e muito 
dispostos a encontrar uma solução. Se os senhores podem nos dar um prazo como nos 
demos aqui, ambos os Sindicatos apresentarão aqui a essa Comissão as sugestões.

O SR. – Só para concluir então, fica definido no meu entendimento. A presidência então, 
faz um Oficio, um e-mail, alguma coisa pedindo para o Sindicato, tanto do patrão como dos 
empregados, essas sugestões que é para nós trabalharmos em cima de alguma coisa, e a 
presidência também providencie uma cópia dos projetos em tramitação.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu queria um aparte, dizer que 
a nossa CPI por conta do prazo deve terminar dia 8 de Novembro, se todos os Deputados 
concordam que seja feita essa solicitação ao Sindicato. Para que tenha um prazo para res-
ponder, para que possa integrar o relatório final.

O SR. – Se não existe outro caminho. A não ser que V. Exa. pretenda encerrar essa CPI 
sem nenhuma solução. Não vejo outro caminho. Nós podemos apressar isso aí e encerrar 
com bom relatório daqui.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Se todos os Deputados con-
cordam com a sugestão, então ela passa a incluir então a requisição para ser feita. Eu queria 
fazer uma pequena sugestão Sr. Jarbas, apenas reiterando a posição do Deputado Enio Tatto 
e do Deputado Estevam Galvão, essa com relação à matéria publicada no jornal A Tribuna 
com relação a CPI da gorjeta, na verdade nós Deputados parlamentares já temos tido a res-
ponsabilidade de sermos isentos, e na verdade, pela nossa própria atuação nós não somos 
suscetíveis de sermos induzidos por qualquer tipo de observação. Acho que nós temos uma 
capacidade própria de discernir e nós  estamos aqui não para defender nem A e nem  B, mas 
que dentro de nosso trabalho apresentar uma conclusão para que essa CPI possa relatar no 
relatório final uma posição que (ininteligível) dos trabalhadores quando da classe patronal. 
Nós reconhecemos que a classe patronal ela contribui com os empregos e os impostos. A 
classe trabalhadora não pode também ser penalizada pela falta de uma legislação que possa 
garantir os seus direitos, até porque é um setor que fomenta o turismo em nosso país, vai 
fomentar a questão da copa do mundo e das olimpíadas que vão acontecer em nosso país. 
Então eu gostaria primeiro de fazer umas observações, porque nós queremos encaminhar 
esse relatório não só para o Senado como também para Câmara Federal, primeiro claro vai 
para o Ministério Público, mas que ela possa conter sugestões que possam resultar em ações 
afirmativas. Não é que ela não seja uma CPI que vai colher depoimentos e depois não propor 
nenhum tipo de solução. Isso não é o que vai acontecer aqui, nós estamos preparados com 
todos os depoimentos que foram colhidos para preparar um relatório final que não só repro-
duza a realidade do que está acontecendo, mas que produza soluções. Embora seja matéria 
de âmbito federal, São Paulo é a maior cidade da nação, que congrega o maior número 
de empregados, o maior número de restaurantes e estabelecimentos do setor, portanto eu 
acho que pode contribuir e muito no sentido de sugerir alterações na legislação que possam 
garantir, não só do direito da classe trabalhadora, mas que também elas garantam que a 
classe patronal possa continuar as suas atividades de forma a não entrar em conflito, e sim 
em compatibilizar os interesses da categoria para que nós tenhamos harmonia entre as duas 
categorias, para que ela não reflita uma guerra entre empregado e empregador, mas sim 
uma proposta de conciliação e de paz para que possa, viver em harmonia. Esse é o interesse 
de todos os Deputados que estão aqui e dos dois Sindicatos.

Eu gostaria, só para acrescentar dados ao nosso relatório final, se o senhor pudesse dizer 
quantos hotéis, restaurantes, bares e similares do Estado de São Paulo pertencem, são filia-
dos a federação e quantos deles têm cumprido esse acordo que foi convencionado e se tem 
alguma dissidência em relação a essa postura e a esse convenio que foi agora feito entre as 
partes.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Sra. Presidente, a Federação do Estado de São Paulo 
tem aproximadamente 300 mil estabelecimentos. A representação de cada Cidade do interior 
é feita pelo Sindicato local. Os Sindicatos locais é que são filiados a Federação e quanto nós 
temos algum assunto relevante como esse nos cabe chamar uma assembleia com todos os 
Sindicatos do interior e expor a todos os problemas que é necessário ser feito e cada um 
deles nos trazer sugestões. 

E possivelmente nessas reuniões é que vamos colher uma sugestão possível de ser elabo-
rada e passada para  os senhores. Da mesma forma é o Sindicato dos Trabalhadores. Também 
tem a federação estadual e tem o Sindicato que é um dos Sindicatos mais fortes da America 
do Sul que nós até temos elogiado muito porque é um Sindicato forte, bom prestador de ser-
viços e que tem esmerado muito com os trabalhadores.

O que podemos dizer é que depois dessas reuniões, tanto de um lado quanto do outro, 
vamos nos convergir e trazer uma solução que possa ser factível.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu queria lembrar que não só 
existe a classe trabalhadora e a classe patronal, existem  também os consumidores que se 
preocupam efetivamente de como são repassados esse valores, para que eles possam ter a 
certeza de que aquilo que eles estão se propondo a cumprir reflete a expectativa do setor. 
Também eu gostaria de lembrar que nós encaminhamos na ocasião a moção ao Sr. Carlos 
Lupo Ministro do Trabalho, para que ele também nas oitivas que tivesse tanto no Senado 
quanto no Congresso Nacional, pudesse ter a sensibilidade para que pudesse encaminhar 
junto já que é uma legislação de caráter federal.

Eu gostaria também  de perguntar se o valor repassado como taxa de serviço dos empre-
gadores, se ela integra a remuneração do empregado, não só naquela classe que está filiada 
ao Sindicato, mas também se existe esse acompanhamento efetivo do Sindicato patronal.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Em algumas empresas a cobrança é compulsória e 
retém os 35%. Isso é muito pouco. Talvez algumas empresas de maior nível. Eu posso citar, 
que eu tomei conhecimento o Fasano, mas os empregados não estão muito satisfeitos e eles 
estão discutindo esse assunto. Algumas outras estão aguardando uma solução tanto de um 
Sindicato como do outro. E com respeito ao Estado todo, temos que aguardar e ouvir a todos 
os presidentes de Sindicatos do interior que o Sindoresp também fará e aguardar. Todos 
aqueles que estão na folha de pagamento é recolhido os impostos normalmente.  E todos 
aqueles que cobra compulsoriamente e registra, está sujeito aos impostos ali embutidos.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu perguntaria também com 
relação às ações trabalhistas envolvendo como objeto a taxa de serviço,  existe alguma 
orientação do Sindicato ou da Federação em relação ao associado, de como ele proceder 
diante dessas propostas de reclamações trabalhistas desse com relação no foco da gorjeta?

Mas eu queria perguntar ao senhor, pela sua experiência, que existe esse problema todo 
e o Bragato disse que isso é uma constatação, e é verdade, e eu tenho o habito também de 
gratificar as pessoas que me servem bem, e a gente sempre tem dúvida de para onde vai 
esse dinheiro. Eu pergunto ao senhor pela sua experiência, porque essa CPI tem como objeti-
vo também, amanhã se for necessário, embora o senhor tenha dito que lá em Brasília tenha 
2 ou 3 projetos em andamento, nós não temos que viver refém de Brasília. Se for o caso a 
gente trás a nossa própria legislação para São Paulo. – Qual a sua sugestão para nós termos 
em São Paulo uma legislação que pudesse aparar todas essas arestas?

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Deputado eu agradeço as suas manifestações e 
palavras e meu respeito e quero dizer aos senhores que a nossa preocupação com respeito 
à cobrança de 10% percentual, seja compulsório ou não, isso vem de longa data como eu 
disse de principio. Nós temos dito isso constantemente e o nosso Presidente tem tido muita 
preocupação e conhece a situação. Já tivemos muitas assembleias em nosso Sindicato com 
a procura de uma regulamentação dessa situação. Já esbarramos em enormes dificuldades 
legislativas, das leis vigentes que onera os empregadores. Existem muitos problemas, a nossa 
atividade requer muita mão de obra para ser bem executada e nós somos um dos maiores 
geradores de empregos no Brasil. Nós temos a frente muito entusiasmo para  resolvermos e 
conseguirmos fazermos com São Paulo o que fizemos com São Paulo a capital da gastrono-
mia. Isso tem têm sido uma dinâmica dia e noite de nosso Presidente Nelson, que não des-
cansa um instante a procura de soluções. Seja de formação de mão de obra como também 
de regulamentação do pagamento desse pessoal todo. 

Nós não estamos incomodados absolutamente, e até cumprimentando os senhores pela 
realização da CPI, porque é um assunto que precisa ser resolvido, porque nós estamos intei-
rados nisso. Temos que encontrar uma solução. Afinal de contas nós estamos no século XXI 
e somos todos suficientemente inteligentes para encontrarmos uma solução. É uma questão 
de matem[ática, mas é uma questão de direito também. Se nós não entrarmos na questão de 
direito... Nós temos na CLT o Art. 457 que dá obrigação a todos os empregadores de respei-
tá-lo, mas como eu disse, existe uma situação divergente. O que é pago pelo empregador e o 
que o empregado recebe de terceiros, que é interpretado judicialmente como direito do tra-
balhador. Entendemos que sim também, mas esse direito implicaria de aumentarmos os pre-
ços do cardápio e os valores que já estão tão altos. Tem muitas empresas em São Paulo  que 
é uma cidade maravilhosa em termos de gastronomia que não suporta os custos e fecham as 
portas. Os senhores devem ter deparado com isso.

O SR. – O que eu queria colocar é o seguinte: O Sindicato ele tem obrigação de apresen-
tar alguma sugestão. Eu estou ouvindo o senhor falando muito bem, às vezes até sofisman-
do, mas não dando exatamente a resposta que eu gostaria. Eu acho que é uma legislação 
difícil sim, eu entendo que é uma legislação difícil, embora possa não parecer, mas ela tem 
um grande envolvimento com o CLT inclusive. Isso aqui vai envolver Previdência, Fundo de 
Garantia e uma infinidade de legislação trabalhista, mas a ideia nossa, já que nós criamos 
aqui uma CPI é que saia daqui uma legislação. Se não houver a colaboração do Sindicato 
pode acontecer de não sair à legislação ideal. Eu acho que nós temos que discutir isso 
exaustivamente, com pessoas da sua estirpe, das suas qualidades, com outros diretores de 
Sindicato para que saia a legislação que seja ideal. Porque pode acontece ao contrario, uma 
legislação que não seja boa. A grande verdade é que a acomodação do patrão também  é 
porque para o patrão seja muito cômodo, porque na regra geral é muito cômodo para o 
patrão, principalmente o patrão dono de restaurantes caros é muito cômodo porque ele paga 
um salário mínimo para o garçom e o garçom vai viver da gorjeta. Na verdade esse garçom 
vai viver muito bem porque ele tem uma gorjeta excelente. Mas lá na frente, no momento 
da aposentadoria como será a vida dele. Então alguma coisa tem que ser feito sim, e está 
de parabéns a autora dessa CPI, está de parabéns o Enio que está demonstrando interesse, 
o Davi Zaia e o Bragato também. Eu acho que a gente tem que tratar isso com seriedade e 
muito carinho porque daqui pode sair uma legislação que seja ideal.

Agora, se não houver a colaboração dos Sindicatos, do trabalhador, do patrão, a presença 
do próprio trabalhador, pode acontecer de sair daqui uma legislação que não seja ideal para 
todos.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Deputado me permita um esclarecimento. Eu falei 
que nós temos e tivemos diversas assembleias procurando em nossos Sindicatos uma solu-
ção para esse assunto. E o senhor me pede uma solução.

A solução que nós encontramos em reunião é que a legislação não incida entre a gorjeta. 
O empregado recebe a gorjeta que é dele, é um ato de terceiros, satisfeito com o trabalho 
prestado pelo cidadão e ele recebendo essa gorjeta, se integre ao salário dele, ele vai ficar 
muito satisfeito com essa gorjeta e nós vamos ter inúmeros profissionais a mais e essa seria 
uma solução.

O SR. – Mas o senhor sabe que essa solução sua é uma posição cômoda para os grandes 
empresários, não é verdade? Porque ele faz da gorjeta o salário ou o vencimento do traba-
lhador. Mas como eu disse ao senhor, o trabalhador acaba abatendo na carteira um registro 
mínimo e isso lá na frente vai prejudicá-lo. Então eu não quero prejudicar em nenhuma 
forma, eu quero que o grande empresário ganhe muito dinheiro, que gere muito emprego, eu 
não sou contra nada disso, pelo contrário eu sou muito favorável, mas nós temos que encon-
trar um caminho aí que seja bom para os dois lados. Que o país ganhe, que o Estado ganhe, 
que o trabalhador ganhe e que o patrão ganhe também.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Essa preocupação que o senhor apresenta, nós já 
tivemos discutindo em reuniões junto com os trabalhadores. Encontramos quando acrescen-
tamos a cobrança e o compulsório dos 10% que termos dos 35, nós temos também junto0 a 
essa convenção como está aí o sistema de cobrança de consideração de gorjeta estimativa. 
Essa gorjeta estimativa é ínfima. Ela é pequena, mesmo porque o trabalhado não interessa 
declarar quando ele ganhou, mas o Sindicato patronal do trabalhador se incomodou com 
essa questão futura dos trabalhadores e nós incluímos na convenção quando, até de uma 
maneira não sei se legal ou ilegal, mas foi um assunto que ficou embutido e não entrou em 
mérito depois, cinco anos antes do trabalhador se aposentar, ele deve comunicar a empresa 
essa estimativa de gorjeta passa a ser proporcional ao piso salarial que ele tem dependendo 
do tempo. 

Hoje o piso salarial de São Paulo que é o maior do Brasil na nossa categoria que está 737 
reais, então ele teria em fase...

O SR. – Eu acho que é um caminho. Mas acho que o patrão teria que recolher baseado 
no que o trabalhador recebe na carteira e recolher também sobre essa estimativa. Porque se 
não for assim como o governo vai retribuir com uma aposentaria  que não recebeu nada.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Ele passa a receber quando ele estiver em fase de 
aposentadoria ele comunica ao Sindicato, o Sindicato dá a ele uma carta informando a 
empresa informando que ele já está em fase de se aposentar, não que de estabilidade a ele, 
mas que ele tem essa condição que está estabelecido na convenção e ele passa a recolher 
pelo dobro. Esse critério já esta estabelecido. 

O SR. – Mas Senhor Jarbas, a partir do momento que ele reivindica isso, ele vai se man-
dado embora. Ele não  vai arrumar emprego mais em lugar nenhum.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Absolutamente. Quando ele é bom empregado, 
nenhuma empresa determina. 

O SR. – Se nós ficarmos discutindo aqui, essa discussão não tem fim. Eu sugiro a nossa 
Presidente, aos Deputados, nem sei se isso é possível, que o Sindicato encaminhasse a CPI 
algumas sugestões. E eu gostaria que a nossa Presidente também solicitasse lá no Congresso 
Nacional, na Câmera Federal ou no Senado, onde tivesse essa lei tramitando, que nos mande 
cópia também para servir de orientação para gente, para nós trabalharmos de uma forma 
eficiente, mas também eficaz. Eficaz que eu quero dizer é com alguma rapidez. Porque se nós 
ficarmos discutindo aqui, eu acho que o Jarbas é um gentleman, mas eu acho que não vamos 
ter final. Acho que a situação é muito delicada. O Jarbas se compromete junto ao Sindica-
to. Aqui existe o Sindicato do Trabalhador e do Patrão, que os dois Sindicatos enviem para 
gente. A Presidente vai pedir aos Sindicatos, para que ambos mandem sugestões para gente. 
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esse valor a título de ICMS. Ele não precisa fazer aquela redução de base de cálculo, não 
precisa computar os créditos pela aquisição de insumos  para produção das refeições, ele 
tem esse regime especial que é bastante disseminado no setor, é uma tributação em cima do 
faturamento bruto. Essa é outra característica da tributação do Estado de São Paulo. 

E, também aqui, fazendo de outra forma que é pelo Simples Nacional. O Simples Nacional 
permite que um conjunto de tributos estaduais nacionais e federais sejam pagos conjunta-
mente e a parcela de ICMS que está embutida no Simples Nacional, ela varia de 1,25% a 
3,95% se não me falha a memória. Então também é o contribuinte que faz a opção.

Apenas para dimensionarmos o que significa esse setor em relação ao Estado de São 
Paulo, aqui os meus números serão divergentes do Sr Jarbas porque eu fiz uma pesquisa nos 
bancos de dados da Secretaria da Fazenda dos estabelecimentos onde o fornecimento de 
refeições é a atividade principal, que são restaurantes, bares e lanchonetes.

Em 31 de dezembro de 2009 nós tínhamos 103 mil 703 contribuintes no Estado de São 
Paulo classificados nos códigos de atividades correspondente a restaurantes, bares e lancho-
netes. Enfatizando aqui que o fornecimento de refeições também ocorre em hotéis, padarias, 
etc. Desses 103 mil 703 contribuintes, 100 mil estão no Simples Nacional e aproximadamen-
te 3 mil estão fora do Simples Nacional, sujeitos a um desses regimes de tributação que eu 
citei. 

E colocaria também que a arrecadação desses três setores ela corresponde a 0,38% 
da arrecadação do Estado. Então nós temos aqui, para fazer um paralelo para os senhores 
dimensionarem o setor, ele responde a aproximadamente 10% dos contribuintes do Estado 
de São Paulo. E esses 10% de contribuintes do universo, eles respondem por 0,38% da arre-
cadação do Estado. Então o ICMS que incide sobre o setor é relativamente baixo, não é tão 
significativo em relação à arrecadação do Estado.

A questão que se coloca aqui é a questão da gorjeta e a posição da Secretaria ela é 
bastante clara há muito tempo. Nós temos uma diretoria na Secretaria da Fazenda que é 
a consultoria tributária e que responde a questões trazidas pelos contribuintes, relativas à 
interpretação da legislação. Então desde os anos 80 a resposta é baseada nessa legislação 
que eu citei e em jurisprudência, decisões que transitaram pelo Supremo.

Então a questão que se coloca para Secretaria da Fazenda é no sentido de que a gorjeta é 
compulsória, ela é incluída no documento fiscal, por força de toda essa legislação ela se inte-
gra a base de cálculo do ICMS e deve ser tributada de uma dessas formas que eu coloquei 
aqui para os senhores.

Se ela é uma liberalidade, se não há um exigência no documento fiscal, ela fica ao livre 
arbítrio do consumidor, não haveria incidência e nem haveria como você capturar essa 
informação para fins de tributação. Agora reconheço que é uma questão mal resolvida do 
ponto de vista tributário, embora também, deixando bem claro aqui, que o peso do ICMS 
no fornecimento da refeição ele é muito menor, digamos sobre a gorjeta, ele seria sempre 
muito menor em relação ao peso dos encargos trabalhistas. Deixar claro que buscar uma 
solução ou uma clareza maior na legislação no que diz respeito ao ICMS não resolverá o 
problema. Pode ajudar, não se deve abdicar disso, mas será parcial. Como vimos aqui o ICMS 
pode pesar algo de 2 a 3 % em média sobre o fornecimento de uma refeição, enquanto que 
o encargo trabalhista sobre a gorjeta chegaria a uns 40%. Então a parcela do ICMS é bem 
menor em relação ao encargo trabalhista.

Feitas essas considerações eu me colo a disposição. Eu acho que a questão trazida a CPI é 
importante, acho que, uma opinião minha, é uma questão de regulamentação. Enquanto não 
houver uma regulamentação melhor desse assunto, realmente ele será resolvido nos tribu-
nais, em ações trabalhistas, na lavratura de autos de infração no caso do ICMS e isso é ruim 
para sociedade. Na medida em que a gente busca realmente ter relações mais estáveis na 
sociedade, essas questões deveriam ser incorporadas na legislação e destrancar um pouco o 
poder judiciário. E a Secretaria da Fazenda naquilo que lhe é pertinente creio que pode cola-
borar e está à disposição da Assembleia Legislativa de São Paulo para discutir amplamente o 
assunto.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Obrigado Dr. Fine. Pergunto 
aos Deputados se existe alguma pergunta a ser feita?

O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem Sr. Presidente. 
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pela ordem Deputado Enio 

Tatto.
O SR. ENIO TATTO – PT – Primeiro quero cumprimentar o Dr. Fines, agradecer pela sua 

presença. Gostei muito dos dados que o senhor trouxe e gostei principalmente da adesão 
ao Simples Nacional. Foi uma boa coisa para os empresários do setor, por isso que aderiram 
tanto. E concordo também que o ICMS não deve ser motivo de tanta preocupação para o 
setor e concordo também que sou favorável a uma reforma trabalhista para diminuir os 
encargos sociais, principalmente de quem emprega nesse país. Acho que a próxima Presiden-
ta deve se preocupar bastante com essa questão. 

Faço a seguinte pergunta: - Pelo fato de representar apenas 0,38% da arrecadação, que 
tipo de fiscalização que o Estado tem nesse setor? E outra pergunta é se com a Nota Fiscal 
Paulista, como está nesse setor a implantação, essa orientação para se implantar, se ainda 
tem prazo para se implantar nesse setor e se houve uma melhora na arrecadação? Porque 
na medida em que você implanta a Nota Fiscal Paulista que ajuda  na fiscalização, você vai 
resolvendo também partes. Você ajuda a resolver partes dos problemas.

O SR. OTAVIO FINES JR. – Eu queria fazer algumas colocações e em primeiro lugar agra-
deço suas colocações a minha pessoa. A primeira questão relativa ao Simples Nacional que 
o senhor colocou, de fato é uma legislação importante. Quem trabalha com tributação sabe 
que essa legislação é importante. No Estado de São Paulo o impacto dela nesse setor não foi 
tão grande porque nós já tínhamos o Simples Paulista aqui, mas em âmbito nacional ela foi 
importante, ela simplifica, mas ainda há bastante a se caminhar em relação a isso. Eu creio 
que o Congresso Nacional está preocupado com isso. Existem propostas ou projetos de lei 
que alteram essa legislação e que ela pode ser melhorada bastante.

Em relação à questão da fiscalização do setor nós autuamos de diversas formas. Existe 
uma fiscalização que ela é acionada por forças de denúncias ou por força de fatos que são 
trazidos ao conhecimento da Secretaria da Fazenda de forma isolada. Seja um consumidor 
que não se conforma com a maneira com que foi cobrada a conta dele, se foi ou não incluída 
a gorjeta, nós temos canais de receber essas denúncias seja por internet, por telefone, pesso-
almente nos nossos postos fiscais. Muitas vezes nessas questões trabalhistas que chegam a 
Justiça do Trabalho os juízes determinam que seja extraída uma cópia do processo, encami-
nham a Secretaria da Fazenda, e se o juiz sentir que há possibilidade de ter havido sonega-
ção fiscal ele encaminha cópia para Secretaria da Fazenda e se desencadeia um processo de 
fiscalização motivado por essas informações.

Como esse é um setor extremamente pulverizado e de baixo impacto na arrecadação 
do Estado, a fiscalização que nós fazemos é mais de monitoramento do setor. A Nota Fiscal 
Paulista é importantíssima nesse sentido. Ela já está todinha implantada, existem de fato 
estabelecimentos que ainda não se adaptaram, é um processo lento, mas todos nós perce-
bemos que houve uma evolução muito grande nisso. E ela é decorrente principalmente na 
conscientização do consumidor. Na medida em que o consumidor exige aquele documento, 
ele checa na internet se o documento foi transmitido para Secretaria da Fazenda. Para o 
senhor ter uma ideia, nós temos hoje 170 mil denúncias relativas à Nota Fiscal Paulista, devi-
damente triadas, analisadas e em processo de verificação da procedência para lavratura de 
autos desse tipo. É um volume extremamente grande de ocorrências, não só relativas a gor-
jetas e também não só relativa a esse tipo de estabelecimento. É todo o universo do varejo 
do Estado de São Paulo.

A questão da Nota Fiscal Paulista, nós estamos avançando numa outra frente. A Secreta-
ria da Fazenda de São Paulo está desenvolvendo um dispositivo a ser conectado na frente 
de caixa dos estabelecimentos, para fazer a transmissão on line ou em blocos de informação 
dos dados do documento fiscal. Como o ICMS ele é implantado em nível nacional, e isso 
implicava numa mudança nacional do ICMS, nós levamos essa questão ao CONFAS que é 

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Lamentavelmente eu posso dizer a senhor que essa 
situação é tão difícil de ser resolvida e é discutida há muitos anos e tem sido motivo de 
fechamento de muitas empresas, porque são sentenças milionárias. A senhora imagina que 
uma empresa aberta há anos, ela está sujeita a uma penalidade quando um funcionário 
recorre ao judiciário, de receber todos os seus direitos baseados naquilo que ele recebe de 
fato. O juiz considera o Art. 457 incluindo tudo isso e dá a empresa uma obrigação a pagar 
muito grande e as empresas com 3 ou 4 ações dessas, o restaurante é uma atividade social-
mente muito interessante, muito boa para toda a sociedade, mas juridicamente ela é um 
contrágio, porque um restaurante com 40 funcionários como eu tenho, por exemplo, e eu 
tenho empregados de 40 anos, 35 anos que tem uma solução que fecha o restaurante, essa 
é a verdade. Isso nós temos muitos colegas nossos naufragar. Mas não nos deixamos acomo-
dar com isso, pelo contrário ficamos muito inquietos com essa situação, mas encontramos 
dificuldades de soluções.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Desculpe a interrupção, mas 
porque que alguns estabelecimentos incluem no cupon e fixam a taxa de serviço como se 
fosse troco? A Federação já discutiu essa situação na Secretaria da Fazenda de como fazer 
isso, resolver o problema da nota fiscal que é emitida ao contribuinte, consumidor.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Excelência, nós advertimos a muitos e até constata-
mos in loco que isso acontece que é uma irregularidade. Essas empresas são penalizadas, 
mas os empresários se vêem numa situação muito difícil também porque eles precisam dar 
continuidade no seu trabalho, precisam da mão de obra e os empregados precisam de uma 
solução. Eles não podem estar ali trabalhando a custo do piso. A maior parte dos funcioná-
rios tem família e nós todos sabemos que o piso é um pouco a mais do mínimo e eles vivem 
da gorjeta. 

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – E o senhor teria alguma suges-
tão para compatibilizar esse setor de empregados e empregador visando o setor que vai 
fomentar e muito o turismo, que fomenta já, alguma  sugestão que vai contribuir para  nosso 
relatório que reflita um anseio da classe empregadora e que nós possamos incluir como uma 
sugestão de alternativa, vindo da classe patronal, já que nós ouvimos também já a classe 
trabalhadora.

O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Excelência, todas as sugestões que nós temos feitas 
nas convenções coletivas, são sugestões pessoais, mas eu acho que não devemos explicitá-
las porque precisamos ouvir os companheiros. Eu sou um representante das entidades, dos 
patrões, de inúmeros patrões. Se eu disser que a sugestão A seria a ideal eu posso estar não 
agradando a alguns empresários. É preciso ter uma conscientização. Nós temos feito isso e o 
nosso esforço é muito grande, mas a senhora a de convir que é difícil convencer um empre-
sário que gera emprego que ele tem que se sujeitar a mais uma tributação. Isso vai refletir 
nos cardápios, é claro, a gente sabe disso. Mas a sociedade também não gosta disso. Nós 
vemos restaurantes com cardápios que não estão de acordo com o ganho da população, mas 
é uma verdade que não podemos fugir. A Europa passou por esse sistema muito tempo e o 
que encontraram de solução foi diminuir a mão de obra, daí caiu o serviço que eles prestam 
hoje. Nós na podemos imaginar que restaurantes finos que nós temos, restaurantes impe-
cáveis que possa ter a metade de seus funcionários, porque o serviço será bom. Temos que 
discutir muito.

O Sindicato dos Trabalhadores nos ouvira com certeza, nós vamos expor, eles também 
têm as suas sugestões porque eles são dirigidos por pessoas competentes. Eu me dou muito 
bem com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores porque ele também começou como 
empregado, ele era garçom, nessa ocasião era cumim, eu passei a empregador e ele conti-
nuou como empregado. 

Nós discutimos muito claramente e abertamente e eu acredito que encontraremos uma 
solução. Espero sim. Mas creio que tenha que ter uma regulamentação.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pergunto  aos senhores Depu-
tados se tem mais alguma pergunta?

Então Sr. Jarbas eu agradeço a participação do senhor.
O SR. JARBAS MAGELA BICAIO – Eu que agradeço e estamos às ordens a qualquer 

momento.
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Eu convidaria agora o Dr. Ota-

vio Fines Jr., coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo.

Bom dia Dr. Fines, nós precisamos fazer um ter de declaração e eu lhe pediria o seu nome 
completo, estado civil e idade.

O SR. OTÁVIO FINES JR. – Otávio Fines Jr. , casado, 53 anos. 
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – O endereço de sua residência 

e profissão? 
O SR. OTAVIO FINES JR. – Sou agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda e resido 

na Rua Francisco Leitão771 – apto 81.
A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Gostaria se o senhor pudesse 

explicar algumas relações com a Secretaria da Fazenda, com relação ao repasse de gorjetas e 
recolhimento de impostos.

O SR. OTAVIO FINES JR. – Eu agradeço primeiramente o convite para estar aqui presen-
te e gostaria de expor rapidamente antes de me colocar a disposição dos Deputados para 
questionamentos o que diz a legislação do ICMS a respeito do fornecimento de refeições.

Eu gostaria de lembrar que esse tema, nos primórdios do ICMS, a questão do fornecimen-
to de refeições foi um dos temas mais polêmicos. Havia uma dúvida se haveria incidência de 
ICM na época, nos anos 80 que essa discussão foi mais acalorada, ou do ISS, porque há uma 
preponderância. Há um fator forte aí de prestação de serviços no fornecimento de refeições. 
Essa discussão se estendeu e aqui no caso de São Paulo até nós tivemos uma situação bas-
tante atípica, que até a Assembleia Legislativa de São Paulo na época teve um papel impor-
tante para solucionar aquelas questões.

Nós tínhamos uma grande rede de restaurantes que teve uma decisão transitada e julga-
da no Supremo Tribunal Federal declarando que não incidia o ICMS sobre o fornecimento de 
refeições que ela fazia, enquanto todo o restante do setor estava obrigado a recolher o ICMS. 
Até o franqueado máster dessa rede de lanchonetes tinha decisão judicial, o resto da rede 
que eram os outros franqueados não tinham, então na mesma rede de lanchonetes tinham 
situações diferentes.

Essa situação ela se acentuou a partir de 92, por uma decisão do Supremo, se não me 
falha a memória o Marco Aurélio Mello foi o relator do processo e ficou bastante acentuada 
a questão da incidência do ICMS sobre esse tipo de atividade. Então hoje já não se discute 
mais essa questão. Discute-se algumas coisas que correm em paralelo ao fornecimento de 
tipo de refeições.

Então nós temos na legislação paulista, no nosso regulamento do ICMS no Art. 2º  a des-
crição do fato gerador que é o fornecimento de alimentação, bebidas, outras mercadorias, 
por qualquer estabelecimento incluído os serviços que olhe sejam inerentes. Isso é fato gera-
dor do ICMS e isso eu tenho fundamento. Em duas leis complementares federais, especifica-
mente a 87/96 sofreu uma alteração pela lei  complementar 102 de 2000.

Ao definir a alíquota incidente sobre esse tributo, o legislador atribuiu a alíquota de 12%. 
Então o fato gerador a alíquota que incide é de 12%. 

Exatamente porque havia essa polêmica ou há de fato na atividade do fornecimento de 
refeições um componente forte de mão de obra, o legislador paulista também achou por 
bem fazer uma redução da base de cálculo. Então a base de cálculo do ICMS sobre a qual o 
ICMS vai incidir no fornecimento de refeições é 70% do valor da operação. Então nós temos, 
o fato gerador é o fornecimento da refeição, a alíquota 12%, mas ela incide sobre 70% do 
valor da prestação ou do fornecimento de refeições. Essa é a regra geral.

Aqui no Estado de São Paulo, há mais de 10 anos é oferecido ao setor um regime especial 
que hoje vigora por for do Decreto 51597 de 2007. Esse regime especial permite que o forne-
cedor de refeições ele aplique sobre o seu faturamento bruto o percentual de 3,2% e recolha 
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saber exatamente o que ele pode receber e o que vai refletir no seu salários, na sua rescisão, 
na sua aposentadoria?

O SR. OTAVIO FINES JR. – Deputada, eu diria que do ponto de vista fiscal, uma coisa 
que seria possível fazer, seria tirar o valor da gorjeta do campo de incidência do ICMS. Tec-
nicamente eu estou falando algo errado, mas isentar da incidência do ICMS esse percentual. 
Isso é possível.

Qual é o mecanismo para se fazer isso? O tradicional seria um convênio que pode ser um 
convênio nacional ou pode ser autorizativo. Que autorize os estados que desejarem a isenta-
rem de ICMS a gorjeta.

O SR. ENIO TATTO – PT – Isso poderia ser uma prerrogativa do Estado?
O SR. OTAVIO FINES JR. – Eu diria que há controvérsias. A questão do ICMS é polêmica, 

nós vivemos uma questão de conflito federativo dessa matéria, mas sendo pragmático, eu 
diria que o caminho constitucional quando se criou o ICMS é o convênio. Agora todos os 
estados, inclusive São Paulo, em relação a operações internas, em um ou outro momento já 
buscaram solucionar questões através de projetos de lei. Então nós temos na legislação pau-
lista, eu me recordo assim de imediato, a questão do trigo que foi objeto de um projeto de lei 
isentando operações com trigo e derivados aqui no Estado de São Paulo. Então eu acho que 
como seria uma operação interna que não traria dano nenhum para os entes da Federação, 
quer dizer, se houver uma isenção diferente de eu dar uma isenção para uma mercadoria que 
vai sair para outro Estado e vai criar um crédito de ICMS. Mas se eu der para consumidor 
final aqui dentro do Estado não terá repercussão nenhum. Então eu acho que poderia ser 
resolvido por projeto de lei.

O SR. ENIO TATTO – PT – Permita-me doutor. No caso da gorjeta, é possível uma legisla-
ção estadual de zerar o ICMS da gorjeta? Continuar cobrando 70% da base de cálculo?

O SR. OTAVIO FINES JR. – Isso é perfeitamente possível. Mas veja bem, sempre se 
temeu, mas eu acho que é um temor que hoje talvez seja infundado, é que a gente tives-
se um... por exemplo, nós temos redes de lanchonetes que não cobram o serviço. Você vai 
numa lanchonete, entra na fila, pega o seu lanche e na nota fiscal não vem o serviço. Então 
a preocupação do Estado é que na medida em que você isentasse a gorjeta, é que aquela 
lanchonete passasse a excluir 10% daquela base de cálculo e isentá-la. Mas eu acho que isso 
hoje é infundado, mas é algo a ser pensado. De toda sorte isso implica numa renúncia fiscal 
que não é grande, é uma renúncia fiscal que precisa ser estima, estimada com bastante afir-
mação. Os riscos relativos a isso e é algo para ser discutido. A lei de responsabilidade fiscal 
vai exigir algum tipo de compensação, mas eu creio que pelo valor que está sendo discutido 
que não seja difícil de resolver no âmbito da Assembleia Legislativa de São Paulo, no âmbito 
do Executivo. Tem que haver racionalidade nesse assunto. Mas insisto em dizer que o ICMS 
é um pedaço pequeno dessa história. Talvez seja fácil de resolver e possa ser resolvido no 
âmbito estadual, diferentemente da questão trabalhista.

O Deputado Estevam Galvão fez um questionamento ao Sr. Jarbas nesse sentido, quer 
dizer, a questão trabalhista jamais será resolvida nesse âmbito. Pode sair uma excelente 
sugestão, podem sair projetos de lei, Deputados que estão saindo daqui levarem esse proje-
to de lei já no começo do ano para o Congresso Nacional, mas o fórum onde a solução vai 
ocorrer é federal, que envolve a federação trabalhista.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Pergunto aos Srs. Deputados 
se têm alguma questão mais a ser levantada?

Então eu queria agradecer a presença do Deputado Jose Zico Prado, do Deputado Enio 
Tatto, Deputado Davi Zaia, Deputado Mauro Bragato, Deputado Estevam Galvão e ao Dr. 
Fines, ao Sr. Jarbas que estiveram presentes. 

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, fica encerra a presente reunião. Muito 
obrigada a todos.

*      *      *

9. Reunião da CPI, de 27 de outubro de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK – Consultoria e Serviços Ltda.)

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Havendo número regimental 
declaro aberta a sexta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a 
finalidade de investigar o repasse integral das gorjetas concedidas aos trabalhadores em 
bares e restaurantes  do Estado de São Paulo, em virtude da denúncia de que os estabeleci-
mentos não estão repassando-as aos empregados.

Solicito ao senhor Secretário a leitura da Ata da reunião anterior.
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, Senhora Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado Mauro 

Bragato.
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Dispensa da leitura da Ata da reunião anterior.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – É regimental o pedido de V. 

Exa., está dispensada a leitura da Ata. Presentes os senhores Deputados José Bittencourt, 
Deputado Mauro Bragato, Deputado Enio Tatto, Deputado Davi Zaia.

O objeto da presente reunião é a apresentação, discussão e votação do Relatório Final. 
Antes de passar a palavra ao Relator nobre Deputado Mauro Bragato, informo que, conforme 
deliberado em reunião do dia 20 de outubro foram encaminhados ofícios a todos os Sindica-
tos solicitando que apresentassem sugestões para a elaboração de Legislação e outras Nor-
mas, visando solucionar os problemas identificados no repasse das gorjetas.

Para o recebimento das sugestões foi estabelecido o prazo final em 25 de outubro em 
função, tanto da elaboração do Relatório quanto do término do prazo regimental da CPI, 
fixado em nove de outubro próximo.

Apenas o SINTHORESP apresentou sugestões em 25 de outubro, imediatamente enca-
minhadas ao Senhor Relator e para a apresentação do Relatório passo então a palavra ao 
Relator designado, Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Senhora Presidente, Srs. Deputados, o que a gente 
gostaria de solicitar da Presidência, a informação se os Deputados todos receberam o Rela-
tório.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Todos os Deputados receberam 
o Relatório anteriormente.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Em sendo assim eu perguntaria se seria importante 
a leitura do texto como um todo ou se faríamos aqui uma discussão na conclusão.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pergunto aos senhores Depu-
tados se fazem questão da leitura do Relatório ou se dispensam a leitura do Relatório em 
função de ter sido apresentado anteriormente.

O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado José Bit-

tencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Acho importante a leitura das conclusões, principal-

mente no que tange as propostas legislativas, no âmbito das atribuições e de competência 
desta CPI. É uma sugestão.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Todos os Deputados concordam 
com a sugestão do Deputado José Bittencourt? Então pediria ao Deputado Mauro Bragato 
que lesse a conclusão do Relatório.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – O item quatro, Conclusões. Portanto, de tudo quanto 
nos foi possível analisar no decorrer dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
confirmam-se as denúncias de irregularidades no modo de operar o repasse da taxa de servi-
ço gorjeta concedida aos trabalhadores dos setores de hotéis, restaurantes, bares e similares 
do Estado de São Paulo, conforme exaustivamente comprovado pelos depoimentos e pela 
documentação produzida o que sugere a indicação de caminhos através de sugestões, enca-
minhamentos e proposições legislativas.

o fórum que delibera sobre as matérias relativas à ICMS que envolve todos os Secretários 
da Fazenda e foi aprovado no ultimo CONFAS que foi em setembro em Belo Horizonte. O 
Estado de São Paulo foi autorizado e diversos outros estados aderiram a essa iniciativa de 
São Paulo. Ainda está numa fase de desenvolvimento de tecnologia, de testes piloto, mas nós 
num curto espaço de tempo, nós teremos acesso praticamente imediato ao valor da informa-
ção e aos dados da Nota Fiscal. 

E em relação ao varejo, nós fazemos outro tipo de verificação que é a checagem dos 
dados declarados a Secretaria da Fazenda com os dados fornecidos pelas administradoras 
de cartões de crédito. Embora saibamos que o faturamento através de cartões de crédito 
ele não representa 100% do faturamento de uma empresa, mas somente nesse batimento 
a gente detectou na primeira fiscalização que fizemos, porque também foi muito difícil obter 
esses dados das administradoras de cartões de crédito, precisou ter uma lei aprovada aqui na 
Assembleia Legislativa de São Paulo, a coisa de 4 anos atrás, e a partir de muita negociação 
é que passamos a receber essas informações. Na primeira checagem que fizemos detectamos 
80 mil estabelecimentos onde o valor declarado de venda para Secretaria da Fazenda era 
inferior ao que eles haviam recebido das administradoras de cartões de crédito. Tinham situ-
ações absurdas. Na nossa cidade de Sorocaba, a maior divergência era de uma lanchonete 
que na verdade era uma instituição financeira. O cidadão usava esses cartões de refeições 
e trocava por dinheiro. O que não é fato gerador de ICMS. Encontramos aqui em São Paulo, 
mandamos uma fiscalização para verificar um caso grande de desvio, e encontramos uma 
boca de fumo. A droga era vendida com cartão de crédito. 

Eu estou aqui citando os casos esdrúxulos para dizer o seguinte: - a grande maioria des-
ses 80 mil eram estabelecimentos que simplesmente não emitiam as Notas Fiscais e estão 
sendo autuados. Nós começamos essa operação pegando os 800 maiores estabelecimentos e 
os outros restantes nós vamos notificá-los para que eles façam uma auto regularização. Nós 
inclusive fizemos uma modificação na legislação no final do ano passado e os senhores apro-
varam aqui. Nossa legislação não permitia essa auto regularização e é muito difícil quando 
você lida com um universo desse tamanho, com esse número de contribuintes, você imaginar 
que você vai fiscalizar um a um e resolver todos os problemas. Então nós também passamos 
para criar um conforto legal, para que o contribuinte ele receba aquela informação e possa 
recolher a diferença do tributo com multas, mas antes de você acionar uma fiscalização que 
é mais onerosa para o Estado e que também resulta em multas mais graves para o contri-
buinte. Então é um processo de ajuste que está em andamento, mas eu diria para o senhor 
que é o controle sobre as operações de varejo, que sempre foi a maior dificuldade nossa pela 
pulverização dos estabelecimentos. No nosso cadastro tem mais de 500 mil empresas no 
simples nacional no geral, emitindo notas de pequeno valor. Então sempre foi um Calcanhar 
de Aquiles até para fiscalização do Estado,  não só em termos de Receita Federal, porque 
a relação de fiscais que a Receita tem para cuidar do país é menor do que a nossa em São 
Paulo. Então a Receita se recente muito desse tipo de problema.

Mas é um processo que está avançando muito rápido, a tecnologia nos ajuda bastante 
e em dado muita eficiência e isso se demonstra na questão da arrecadação. Eu não trouxe 
dados aqui, mas a Nota Fiscal Paulista, a substituição tributaria, a mudança que a gene fez 
na legislação elas ajudaram a aumentar a arrecadação.

Permita-me Deputado fazer um adendo. Isso tudo, o fato de ter essa informação, tê-la on 
line ou rapidamente por meio eletrônico não resolve o problema, porque enquanto a questão 
da gorjeta ela for tratada como uma liberalidade, que pode ou não pode colocar, então fica 
um arbítrio dentro do estabelecimento e que é difícil você trazer isso para formalização. É 
por isso que eu acho importante esse trabalho da CPI, que serve para ajudar.

Se for a questão da arrecadação, ela pode ser dimensionada e saber se o montante será 
excluído da base de cálculo ou vai ser incluído, que ele seja definido, porque daí também 
para  o empresário é importante ele saber qual é o custo da atividade dele. Porque a pior 
situação é essa. Acho que definir melhor a regulamentação, usando toda a jurisprudência 
que se construiu nesses anos todos, acho que a convenção coletiva que o Sr. Jarbas citou 
aqui é um tipo de reconhecimento, porque há um ônus sobre isso. Então como é que esse 
ônus pode ser distribuído. Então acho que isso é uma contribuição importante que todos nós 
podemos fazer para resolver esse assunto.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Obrigada Sr. Fines. Mais algum 
Deputado com perguntas?

O SR. ENIO TATTO – PT – Só mais uma perguntinha. Na Secretaria, a respeito da ques-
tão da gorjeta, não tem como ter um parâmetro de percentual, mesmo porque a Secretaria 
pode ter levantamentos quando é provocada por uma ação judicial, trabalhista que o juiz 
peça. Não tem como saber quanto que há, ou de estabelecimentos que deixam de repassar a 
gorjeta para o empregado, pela nota fiscal de forma nenhuma. Nem pela Nota Fiscal Paulis-
ta, nem pela estimativa e nem da forma normal?

O SR. OTAVIO FINES JR. – Primeiro que nós não coletamos a informação daquilo que é 
repassado para o empregado. Isso foge do interesse do âmbito do ICMS. Para nós interessa 
aquilo que foi cobrado do consumidor e que é à base de cálculo do ICMS. E também tem 
essa questão dela não ser compulsória. Então é praticamente impossível dimensionar quan-
tos estabelecimentos estão cobrando ou deixando de cobrar. Eu diria que varrendo a base 
da Nota Fiscal Paulista você poderia até encontrar situações onde apareçam as gorjetas. 
Muitos estabelecimentos colocam isso na nota, não há problema nenhum, mas seria sempre 
uma informação parcial porque é algo que não é compulsório e todo esse problema, no meu 
entender, decorre dessa questão.

O SR. ENIO TATTO – PT – O que o senhor acha, só como sugestão, com toda a tecno-
logia hoje, na Nota Fiscal Paulista, de ter um espaço para esse setor de quando que é dado 
gorjeta e quando que não é dado. Isso seria um convenio que poderia ajudar muito o Sindi-
cato dos Trabalhadores desse setor, até para ser uma forma de fiscalização. E aos patronais 
também para dizer, está a Nota Fiscal aqui, foi emitido o valor da gorjeta, recolhido os tribu-
tos. Eu acho que ajudaria muito.

O SR. OTAVIO FINES JR. – Veja bem Deputado, esse problema é, o cupom fiscal ou qual-
quer documento fiscal ele pode receber essa informação. Na há nenhum problema em rela-
ção a isso, porem dado ao caráter não obrigatório disso, se um contribuinte não colocar esse 
dado na nota, para mim, em principio, ele está correto porque ele não é obrigado a colocar. 
Ele não inclui na conta o percentual de gorjeta porque é algo que é resolvido no âmbito da 
mesa. Eu acho que o mais interessante seria criar uma legislação que estimulasse a formali-
zação desse pagamento.

Eu cheguei no meio do depoimento do Sr. Jarbas, mas me parece que uma convenção que 
acabou não sendo implantada por força de ações judiciais, previa aí um repasse parcial da 
gorjeta para o garçom e um repasse de uma parte para Previdência Social através do estabe-
lecimento. Talvez eu ache que prever algo que caminha para esse sentido seria mais racional. 

Do ponto de vista tecnológico, a informação sobre a gorjeta já é captada quando ela é 
cobrada no documento fiscal pelo estabelecimento.

A SRA.  PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB – Mais algum Deputado a fazer 
perguntas? 

Dr. Fines eu queria esclarecer o que foi dito até então, hoje não há como incluir a taxa de 
serviço no cupom fiscal. O senhor acha que poderia incluir essa taxa de serviço no cupom fis-
cal sem com isso onerar a carga tributária com relação a ICMS? O senhor acha que haveria 
um reflexo verdadeiro do que é pago de gorjeta para o garçom sem aumentar o pagamento 
para classe patronal, porque na verdade vai refletir no consumidor, porque ele vai acabar 
sendo repassado de alguma forma para ele. E houve alguma procura dos donos de estabe-
lecimentos, no sentido de propor alguma alteração nesse sentido. O que o senhor acha, da 
Secretaria da Fazenda qual seria a melhor sugestão nesse momento? Contribuir para uma 
conclusão no relatório que abata inclusive a questão da parte tributária que acaba, de certa 
forma servindo de indicador para o patrão e também para classe trabalhadora, no saber de 
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falta de repasse, se há este problema há também a falta do recolhimento das contribuições 
devidas, impostos devidos por parte deste benefício.

Então, finalizando, acho que foi a contribuição que a gente poderia dar aqui na Assem-
bleia Legislativa, na Comissão e encaminhar para todos estes órgãos públicos e fazer com 
que eles tomem conhecimento e que possam ter medidas para ajudar neste sentido de resol-
ver este conflito que existe entre patrões e empregados deste setor.

Eu acho que aquilo que a gente colocou também, por exemplo, do Secretário da Fazen-
da do Estado de São Paulo no CONFAZ, de poder talvez, levar este trabalho que foi feito, 
discutido e aprofundado aqui para as outras Secretarias e outros órgãos da esfera nacional, 
dos outros Estados, eu acho que a gente também está contribuindo porque este não é um 
problema de São Paulo, mas do Brasil como um todo desse setor de hotéis e restaurantes, na 
área gastronômica.

Então, no mais, parabenizar todos os membros aqui, parabenizar a V. Exa. por este traba-
lho.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Agradeço as palavras Deputado 
Enio Tatto e pergunto se mais algum Deputado

O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado José Bit-

tencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PDT – V. Exa. tem primazia. Ok. Presidente, também quero 

parabenizar o ilustre Relator Deputado Mauro Bragato pelo Relatório consistente que apre-
senta a esta CPI e faria somente uma observação. Eu entendo que tudo que se anexa ao 
salário, que é adicionado ao salário, tem que compor para todos os fins de direito a remune-
ração e inclusive em meu entender, no cálculo de aviso prévio, de férias, décimo terceiro.

Alguém pode dizer que não existe norma para tal, não há norma, não há lei dentro da 
Consolidação das Leis do Trabalho que obrigue o empregador a fazer isto, inclusive há uma 
súmula que V. Exa. Mauro Bragato traz a baila aqui em seu Relatório de que as gorjetas 
cobradas pelo empregador na nota de serviço oferecidas espontaneamente pelos clientes 
integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas 
aviso prévio, décimo terceiro, os chamados consectários legais.

No meu entender, eu acho que esta CPI poderia, assim como está fazendo uma indicação 
ao Governo do Estado para no âmbito de sua competência também fazer o que de direito, 
eu acho que a gente poderia fazer uma moção de apelo ao Congresso Nacional que edite 
uma Lei que venha efetivamente dizer que a gorjeta incorpora ao salário para todos os fins 
de direito, inclusive estes que eu acabei de citar. Eu acho que falta esta norma, esta Lei, claro 
que tem que ser editada pelo Congresso Nacional. Uma sugestão apenas que deixo a critério 
do Senhor Relator.

É a minha colocação, mas no mais concordo plenamente, Excelência, com o Relatório, 
porque aí acabaria com toda esta discussão, não é? No meu entender.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – O Senhor Deputado pretende 
fazer mais alguma manifestação?

O SR. JOSÉ BITENCOURT – PDT – Não, obrigado.
O SR. – Para o item cinco, aprovação de uma legislação disciplinadora da taxa de serviço 

poderia ser
O SR. JOSÉ BITENCOURT – PDT – Mas eu digo uma moção em forma regimentalmente 

em nome desta CPI, pedindo ao Congresso Nacional que edite uma Lei, uma norma, para 
que a gorjeta faça parte integrante dos salários para todos os fins de direito. Se as horas 
extras já existem

A SRA. – Inaudível.
O SR. JOSÉ BITENCOURT – PDT – Sim, mas está aqui, olha, não existe, não. Existe a lei 

que incorpora, mas ele não, eu vou ler se V. Exa. me permitir, Deputado? Artigo 457 da CLT, 
compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais além do salário 
devido e pagos diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço as gorjetas 
que receber. Redação dada pela Lei de 53 considera-se gorjeta, parágrafo terceiro, não só a 
importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado como também aquela que 
for cobrada pela empresa ao cliente como adicional nas contas a título destinado à distribui-
ção aos empregados. É verdade, mas porque tem esta súmula que diz ao contrário?

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Aí é a capacidade do Tribunal de exercer seu Poder Normati-
vo que tem a Justiça do Trabalho, que às vezes nem sempre segue o que é o entendimento 
comum da própria Legislação, não é? Como suscita muita demanda acaba tendo esse poder 
Normativo da Justiça do Trabalho. Mas, pela ordem, 

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado Davi 
Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Inicialmente também, para cumprimentar todos os integrantes 
da CPI, acho que conseguimos realizar um trabalho importante. V. Exa. na condução dos tra-
balhos soube pautar aqui o trabalho de forma que pudéssemos ouvir todas as partes interes-
sadas, envolvidas e isso foi muito importante para que propiciasse além da colaboração aqui 
dos nobres Deputados, foi muito importante que propiciou as bases para que o Deputado 
Mauro Bragato pudesse produzir o presente Relatório que de meu ponto de vista incorpora 
as principais questões levantadas aqui pelos trabalhadores.

A necessidade de uma efetiva regulamentação dessa, da gorjeta, uma necessidade não 
só importante para os trabalhadores, mas para os próprios empresários do setor porque na 
medida em que não há uma regulamentação clara sobre isso todos acabam ficando vulnerá-
veis com as pendências na Justiça do Trabalho e posteriormente então, e justamente por isso 
talvez, essa confusão que acontece no setor, no tratamento adequado disso.

Acho que apresentou aqui sugestões importantes, considerando a sugestão do nobre 
Deputado Bittencourt, acho que como a Legislação já prevê isso de que todas as verbas 
pagas devem incorporar para efeitos salariais, talvez essa indicação que já está feita no Rela-
tório também de que haja uma maior disciplinar, se faça maior regulamentação disso através 
dos órgãos competentes que seria a Câmara Federal e o Senado Federal, acho que supre esta 
necessidade. 

Então acho que o nosso Relator está bastante, o Relatório do Deputado Bragato está 
bastante completo, cumpriu o objetivo dessa CPI que mais do que oferecer estas sugestões 
concretas também pôde expor a importância desta questão principalmente quando ouvimos 
aqui relatos importantes de trabalhadores depois de uma vida toda trabalhando, acabam 
tendo uma aposentadoria irrisória.

Isso é um problema geral dos trabalhadores, mas neste caso agravado sobremaneira, 
porque na hora de contratar é evidente que a possibilidade da gorjeta acaba sendo colocada 
como uma remuneração que vai existir e na medida em que não integra as verbas salariais, 
acaba depois na hora da aposentadoria sentindo esta diferença. Então, acho que cumpriu o 
objetivo esta Comissão identificado um problema sério que acontece com a nossa popula-
ção, com os consumidores, com os trabalhadores oferecendo aqui alternativas importantes 
para que se supere esta situação. 

Então, parabéns ao Relator, Deputado Bittencourt, Deputado Enio Tatto e à V. Exa. pela 
condução dos trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Eu queria só lembrar que antes 
de colocarmos em votação, com relação à sugestão do Deputado José Bittencourt, a propos-
ta nossa é exatamente ao encaminhar o Relatório para a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Assuntos Econômicos do Senado, de certa forma estaríamos suprindo essa necessidade 
e eu gostaria de oportunamente, quando formos fazer a entrega formal tanto no Senado 
quanto na Câmara, quanto no Ministério com todas as decisões que foram feitas no Relató-
rio após a votação, que nós pudéssemos através da Comissão, encaminharmos pessoalmen-
te, formalmente para que pudéssemos contribuir.

Eu entendo que São Paulo e nós, embora seja uma matéria de cunho constitucional de 
caráter federal, São Paulo está dando a sua contribuição com o maior Estado da federação 

Assim, considerando as implicações de natureza social e de consumo que permeiam o 
tratamento conferido à distribuição da taxa de gratificação pelos serviços prestados pelos 
trabalhadores do setor, nos limites de competência legislativa inscritos na Constituição Fede-
ral e Estadual somos compelidos a adotar os seguintes procedimentos.

Primeiro, decide esta Comissão propor indicação ao Senhor Governador, indicação às 
conclusões alcançadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o repasse 
integral das taxas de serviços/gorjetas concedida aos trabalhadores dos hotéis, bares, restau-
rantes e similares do Estado de São Paulo, indicam a premente necessidade de se estabelecer 
medidas legislativas dimensionadas, afixar procedimentos de discriminação no valor corres-
pondente às taxas de serviços desembolsadas pelos consumidores quando da prestação de 
serviços em hotéis, bares, restaurantes e similares do Estado de São Paulo.

A intervenção do Estado nesse setor se volta à recomposição do vazio legislativo que o 
envolve e que tem gerado conforme (ininteligível) ou pela Comissão Parlamentar de Inqué-
rito um desequilíbrio nas relações entre empregadores e empregados na transparência dos 
valores e na operacionalização da distribuição da taxa de serviço aos agentes profissionais 
que acaba inexoravelmente prejudicando o elo mais fraco constituído pelos garçons, cozi-
nheiros, ajudantes de cozinha e os demais profissionais, além de naturalmente vulnerabilizar 
a credibilidade das relações de consumo protagonizadas pelos prestadores de serviços e 
consumidores.

Nesse sentido, nessa senda com vistas a conferir medidas legislativas de cunho discipli-
nador e fiscalizador à distribuição do repasse da taxa de serviço aos trabalhadores do setor, 
considerando as implicações de natureza social e de consumo que ora afligem o sistema e 
limites de competência legislativa inscritos na Constituição Federal e Estadual, indicamos, 
com fundamento no Artigo 159 da Consolidação de Regimento Interno da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que imple-
mente estudos junto a Secretaria Estadual da Fazenda no sentido de se editar medidas legis-
lativas visando à obrigatoriedade da inclusão discriminada das taxas de serviço/gorjeta na 
nota fiscal observando a isenção da incidência do recolhimento do ICMS ou a compensação 
através da obtenção de créditos tributários aos prestadores de serviços do setor de hotéis, 
restaurantes, bares e similares de modo a disciplinar a contabilização dos valores desembol-
sados voluntariamente pelos consumidores a título de recompensa pelos serviços prestados, 
conferindo-lhes adequada formalidade e transparência. 

A Comissão decide, Artigo Segundo, sugerir as seguintes providências. Item um, intensi-
ficação dos acordos coletivos entre os Sindicatos da Categoria e os prestadores de serviços, 
hotéis, restaurantes, bares e similares no sentido de estabelecer critérios de distribuição da 
taxa de serviço. 

Item dois, item segundo, fiscalização do cumprimento dos acordos coletivos. Item terceiro, 
divulgação por meio de veiculação publicitária e comunicados à Imprensa, a importância do 
consumidor exigir a nota fiscal com a seguinte ênfase: agora, as notas fiscais emitidas pelos 
estabelecimentos dos setores de Gastronomia e Hospedagem no Estado de São Paulo vão 
garantir ao trabalhador a gorjeta que você concordou em pagar, exija sua nota fiscal.

O item quatro, integração da taxa de serviço nos salários para efeito de aposentadoria. 
Item cinco, aprovação de uma Legislação disciplinadora no tratamento da taxa de serviço.

Item seis, proposição de uma indicação ao Senhor Governador do Estado de São Paulo, 
sugerindo a edição de medidas legislativas visando à inclusão discriminada na nota fiscal 
da verba desembolsada a título de taxa de serviço à instituição de compensação através de 
créditos tributários, isso já foi lido aqui.

Terceiro, decide esta Comissão encaminhar este Relatório aos seguintes órgãos públicos 
e autoridades, Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho de São Paulo, Ministério Público 
Estadual e Federal, à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, Defesa do Consumido 
e Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, à Comissão de Cons-
tituição e Justiça e Cidadania e Assuntos Econômicos do Senado Federal, ao Sindicato Patro-
nal do Estado de São Paulo, aos Sindicatos Regionais da Categoria do Estado de São Paulo, à 
Secretaria Estadual da Fazenda e Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, à 
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON.

Item quatro. Decide esta Comissão anexar ao presente Relatório as Atas respectivas trans-
crições das reuniões bem como as sugestões encabeçadas pelo sindicato SINTHORESP, que 
passam a fazer parte integrante deste Relatório.

Agradecimentos. Por último quero agradecer a colaboração e dedicação dos Excelentís-
simos Deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que com suas sugestões 
e críticas deram subsídios para que este Relator concluísse a bom termo esta missão. Tenho 
certeza de que as propostas e conclusões aqui apresentadas refletem o pensamento de todos 
os membros da CPI, o trabalho realizado foi fruto do consenso, do espírito de equipe tendo 
como objetivo a busca do bem comum ou seja, da população do Estado de São Paulo a 
quem representamos de forma delegada. Não posso deixar de render meus agradecimentos 
àqueles que colaboraram com os trabalhos desta Comissão e na elaboração do Relatório 
final, técnicos e servidores da Procuradoria e do Departamento de Comissões. 

A todos os Servidores da Assembleia Legislativa, em especial à Tânia Rodrigues Mendes, 
Letícia (ininteligível), Francisco José Magalhães Toledo, Reinaldo Manoel de Oliveira, inte-
grantes do Departamento de Comissões.

Aos Assessores das lideranças partidárias dos Gabinetes dos Deputados pelo reconhe-
cimento do excelente trabalho de assessoria parlamentar, bem como a todos aqueles que 
direta ou indiretamente colaboraram com o Relatório final dessa CPI, os nossos sinceros 
agradecimentos.

Eram essas as conclusões do nosso Relatório, Senhora Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Senhora apresentação pelo 

Senhor Relator, Deputado Mauro Bragato, o Relatório está em discussão.
O SR. ENIO TATTO – PT – Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado Enio 

Tatto.
O SR. ENIO TATTO – PT – Presidente, apenas para parabenizar V. Exa. por presidir tão 

bem esta reunião. Assuntos importantes que dizem respeito a muita gente, são muitos, não 
sei a quantidade, mas são muitos trabalhadores, milhares que atuam neste setor. Parabenizar 
o Deputado Mauro Bragato por seu relatório, todos os Deputados da Comissão, o José Bit-
tencourt, Davi Zaia, os demais Deputados.

Eu acho que dentro dos limites constitucionais do que a gente pode atuar nesse sentido, 
nesse aspecto que diz mais à questão trabalhista na esfera federal, eu acho que a Comissão 
está de parabéns, V. Exa. também está de parabéns. Eu acho que a gente pôde contribuir 
abrindo este diálogo, este contato, ouvindo trabalhadores, sindicato dos empregados, os tra-
balhadores na área patronal e fazendo estas sugestões.

Eu acho que muito importante, acho que o Governo do Estado pode contribuir bastante 
para minimizar pelo menos, este conflito entre patrões e empregados nesta questão das 
gorjetas, estabelecendo sim, na nota fiscal paulista da forma em que foi colocado aqui, uma 
maneira de ter critérios, de incentivar e até de ter os trabalhadores dos bares, restaurantes 
do lado do Governo do Estado, até para incentivar para que os clientes peçam a nota fiscal. 
Seria uma forma deles terem o controle, de ter a garantia de que este dinheiro é repassado 
para eles e ao mesmo tempo você ajuda na fiscalização para com o Estado e com todos os 
contribuintes do Estado de São Paulo.

Por outro lado, acho que o incentivar pelo que eu vi nas colocações aqui tanto do sindi-
cato patronal como dos trabalhadores, eu acho que incentivar o diálogo entre eles e quanto 
mais tiver acordos coletivos, acho que é também uma maneira também de minimizar ou 
resolver de uma vez por todas esse conflito que existe.

No mais ficou detectado, eu acho que isso foi compreendido por todos, que existe este 
problema realmente, a falta do repasse para os trabalhadores da gorjeta e obviamente se há 
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Excelentíssima Senhora Presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das 
Gorjetas, Deputada Estadual Maria Lúcia Amary

Ref.: Resposta ao ofício CPI-Gorj nº 38/2010 

O SINTHORESP - Sindicato dos Trabalhadores em Gastronomia e Hospedagem de São 
Paulo e Região, neste ato representado pelo Presidente, Francisco Calasans Lacerda, vem 
respeitosamente, à presença de  Vossa Excelência, em resposta ao ofício em epígrafe, APRE-
SENTAR:

Propostas para a moralização do repasse correto das gorjetas aos trabalhadores em 
hotéis, apart hotéis, motéis, flats, pensões, hospedarias, pousadas, restaurantes, churrascarias, 
pizzarias, bares, lanchonetes, sorveterias, confeitarias, docerias, buffets, fast-foods e assemelhados.

São Paulo, 25 de outubro de 2010

Francisco Calasans Lacerda
Presidente do Sinthoresp

Há muitos anos o SINTHORESP vem enlevando seus esforços no sentido de moralizar o 
repasse correto das gorjetas ou taxa de serviços aos trabalhadores.

Na atualidade, o Sinthoresp representa os trabalhadores da categoria em mais de oito mil 
processos. A maior parte deles é contra estabelecimentos que não repassaram as gorjetas ou 
as taxas de serviços a quem deveria recebê-las.

As razões que motivam essa postura do Sinthoresp dizem respeito a uma série de consta-
tações de nosso Departamento Jurídico, denúncias de trabalhadores e diligências de nossos 
diretores, que comprovaram tais irregularidades.

A partir dessas informações, o Sinthoresp produziu um press release,  que foi divulgado 
amplamente para os  formadores de opinião (imprensa), sobre as irregularidades que ocor-
rem no setor. 

Com isso, o  tema sobre a irregularidade no repasse da gorjeta/ taxa de serviços para os 
trabalhadores conquistou espaço considerável na imprensa nacional, com a validação 
por parte dos veículos de comunicação, que as irregularidades, de fato estavam 
ocorrendo em grande escala. (ver páginas 6 e 7) 

A CPI vem dar força à nossa luta, pois não podemos aceitar que uma gratificação dada 
pelo cliente àquele que prestou o serviço fique em mãos indevidas.

1º Proposta / Sugestão 
Para a moralização do repasse correto das gorjetas ou taxa de serviços:

Todas as notas fiscais, emitidas pelas empresas dos setores de gastronomia e hospeda-
gem  deverão ser obrigadas, por determinação da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo,  a grafar legivelmente a indicação de  Gorjeta/Taxa de Serviço;

ao sugerir e propor medidas que possam contribuir para a mudança da Legislação, deixar 
de forma clara na Legislação não só a forma legal como deve ser tratada a gorjeta, como 
também a forma como deverá ser fiscalizada para que o Brasil como um todo tenha uma 
regulamentação da profissão em si.

Eu acredito que nós estamos cumprindo o nosso papel enquanto parlamentares de São 
Paulo e acredito que o nosso exemplo possa ser seguido por outros Estados da federação.

Eu pergunto se mais algum Senhor Deputado gostaria de manifestar-se. Então eu gostaria 
de colocar em votação o Relatório final apresentado pelo Deputado Mauro Bragato. Não 
havendo Deputados inscritos está encerrada a discussão e em votação o Relatório final. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 

Aprovado o Relatório Final da CPI das Gorjetas e encerrada a votação e o Relatório foi 
aprovado por unanimidade e eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer não só 
a Comissão Técnica que atuou nesta CPI, todas as assessorias de todos os Gabinetes dos 
Senhores Deputados, as lideranças dos partidos e particularmente agradecer ao deputado 
Enio Tatto, Deputado José Bittencourt, Deputado Davi Zaia.

Cumprimentar ao deputado Mauro Bragato pelo brilhante Relatório que fez e que con-
cluiu de forma bastante oportuna concluindo com todas as oitivas que foram feitas aqui na 
nossa Comissão e de certa forma ela retrata e reflete todos os depoimentos que aqui foram 
feitos e acredito que as sugestões finais vão contribuir muito à Assembleia de São Paulo em 
termos de sugestão para a alteração da Legislação em nível federal.

Acho que nós marcamos uma posição quanto Assembleia Legislativa já que muitas vezes 
é questionada o limite de nossa competência, mas eu acredito propor discussões e propor 
conclusões e auxiliar na alteração da Legislação do Brasil como um todo faz parte integrante 
da nossa função e da nossa missão quanto parlamentares.

Então, queria agradecer a cada um dos senhores pela participação na Comissão.
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Pela ordem, Deputado Mauro 

Bragato.
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Antes de encerrar os trabalhos eu gostaria de 

público parabenizá-la pelo esforço, pela insistência, pelo trabalho. A CPI foi realizada em um 
momento difícil da vida da Assembleia por conta do processo eleitoral, mas a insistência da 
Presidente, a nossa Presidenta, foi fundamental para que as coisas chegassem a um bom 
termo.

Parabéns. Se o Relatório ficou sucinto, objetivo é porque efetivamente houve um apoio 
grande da Assessoria, mas tem que aqui registrar o teu trabalho como Presidente e acima de 
tudo o trabalho de acreditar e o resultado está aí, parabéns!

A SRA. PRESIDENTE MARIA LÚCIA AMARY – PSDB  – Muito obrigada. Estão encerra-
dos os trabalhos desta Comissão.

*      *      *    

ANEXO III - SUGESTÕES DO SINTHORESP - Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, 
Apart Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pousadas, Restaurantes, 
Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares, Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, 
Docerias, Buffets, Fast-Foods e Assemelhados de São Paulo e Região.

SINTHORESP 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART HOTÉIS, 
MOTÉIS, FLATS, PENSÕES, HOSPEDARIAS, POUSADAS, 
RESTAURANTES, CHURRASCARIAS, CANTINAS, PIZZARIAS, BARES, 
LANCHONETES, SORVETERIAS, CONFEITARIAS, DOCERIAS, 
BUFFETS, FAST-FOODS E ASSEMELHADOS DE SÃO PAULO E

O.  REGIÃ

Constituição Federal
LT - CAPÍTULO II C

DA REMUNERAÇÃO

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, 
para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago 
diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, 

o
s contas, a qualquer título, e destinada a distribuição

aos empregados. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 
28.2.1967)

e a Gorjeta/Taxa de Serviço Informações sobr

as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 
1.10.1953)
                      § 3º - Considera-se gorjeta não só a importância 
espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como 
também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, com
adicional na

TST Súmula A-105 SUM-354 GORJETAS. NATUREZA 
RÍDICA. REPERCUSSÕES (mantida) - Res. 121/2003, DJ 

o de base de cálculo 
para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas 
extras e repouso semanal remunerado.  

JU
19, 20 e 21.11.2003 

As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou 
oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a 
remuneração do empregado, não servind

Para as empresa que são optantes pelo sistema de 
tributação, denominado Simples Nacional, o percentual 
de retenção das gorjetas, que não iria trazer nenhum 
prejuízo para os empresários é 11,77 mos

GORJETA BRUTA MENSAL           R$     1.000,00 

%. Veja

RETENÇÃO DE 11,77% DA GORJETA
       

 R$        117,70  

GORJETA LÍQUIDA   
     

R$       882,30 

TRIBUTAÇÃO MENSAL  

FGTS 8% SOBRE A GORJETA 
LIQUIDA    

 70,58 

1/12 DE FGTS SOBRE 13º 
SALARIO   

                    5,88 

ICMS  (DECRETO Nº 51.597 DE 
23/2/2007) 3,2%           

     28,23 

1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS
      

  5,88 

DESPESA ADM. DE CARTÃO 
DE     CRÉDITO    

      7,06 

TOTAL DA TRIBUTAÇÃO               117,64 

DIFERENÇA DE RETENÇÃO                  R$ 0,06 

EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES

ota 1: EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES ESTÃO ISENTAS DO 

NOTA 2:  O VALOR DO INSS PARTE DO TRABALHADOR, JÁ É DECONTADO 
DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. 

N
PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR.  

Se o cliente concordou com a cobrança da Gorjeta/Taxa de Serviço, este valor pago pelo 
cliente ao trabalhador deverá aparecer na nota fiscal;

Caso o cliente não concorde em pagar a Gorjeta/Taxa de Serviço, o valor de “ 0,00” 
também deverá  ser discriminado na nota fiscal;

Como os estabelecimentos, por lei devem recolher o ICMS sobre o total da nota fiscal, 
incluindo a Gorjeta/Taxa de serviço, sugerimos a seguir, medidas que podem ser analisa-
das pela  Fazenda do Estado de São Paulo e pelos Srs. Deputados Estaduais, são elas:

a) A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo poderá  restituir as 
empresas sobre o ICMS que incidiu sobre a Gorjeta/Taxa de Serviço;

b) Essa restituição só será possível, se os estabelecimentos comprovarem  
junto a Secretária da Fazenda  do Estado de São Paulo, que repassaram as 
Gorjetas/Taxa de Serviços aos seus empregados;

c) A comprovação do repasse correto da gorjeta/Taxa de Serviço será por 
meio da Folha de Pagamento;

d) Não será permitido descontar da gorjeta/taxa de serviço paga pelo cliente, 
para o  trabalhador, o ICMS.

A Título de informação adicional, observem os descontos , que os trabalhadores , na 
sua maioria, concordam, para que os empregadores  descontem  de sua gorjeta ou taxa 
de serviço, que foram pagas pelo consumidor, por meio de várias modalidades de pagamen-
tos ao estabelecimento.

A seguir seguem duas tabelas a título de informação para os Srs. Deputados:
Empresas optantes do Simples Nacional e, 
Demais Empresas – Não Optantes do Simples Nacional.



2ª Proposta / Sugestão: 
Campanha Institucional  de divulgação:

A CPI sugere que, o Sindicato Patronal, o Sindicato dos Trabalhadores e a Secretaria 
da Fazenda divulguem amplamente, por meio de veiculação publicitária e comunicados à 
imprensa,  a importância do consumidor exigir a nota fiscal, com a seguinte ênfase: “Agora 
as notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos dos setores de gastronomia e hos-
pedagem no estado de São Paulo vão garantir ao trabalhador, a  gorjeta que  você  
concordou em pagar. Exija a sua nota fiscal.”

Essa campanha deverá ser veiculada em 2 veículos impressos, de grande circula-
ção no Estado de São Paulo, em veículos de comunicação do Sindicato Patronal e dos 
Trabalhadores, com orientações sobre a decisão da CPI no Estado de São Paulo e com as 
principais recomendações aos empresários e trabalhadores. 

3ª Proposta / Sugestão: 
Certificação para as empresas que repassam corretamente as Gorjetas/Taxas de 

Serviços aos trabalhadores:

Desenvolver um: Selo de Certificação 
“Este estabelecimento repassa a  gorjeta aos seus trabalhadores”;

Este selo deverá ser desenvolvido em conjunto, pelos dois sindicatos, patronal e dos 
trabalhadores;

O Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores serão em conjunto, creditado-
res,  dando direito às empresas que repassam corretamente as Gorjetas/Taxas de Serviços, 
para usarem o selo do órgão certificador. 

O Ministério do Trabalho e Emprego deverá ser o certificador deste selo.  
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Para as empresa que não são optantes pelo sistema 
de tributação, denominado Simples Nacional, o 
percentual de retenção das gorjetas, que não iria 
trazer nenhum prejuízo para os empresários é 
27,08%. Vejamos 

DEMAIS EMPRESAS – NÃO OPTANTES 

GORJETA BRUTA MENSAL                   R$     1.000,00 

RETENÇÃO DE 27,08% DA GORJETA   R$        270,80   

GORJETA LÍQUIDA a repassar aos trabalhadores            R$        734,00 

TRIBUTAÇÃO MENSAL  
FGTS 8% SOBRE A GORJETA LIQUIDA  R$  58,72 
1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS    R$    4,89 
1/12 DE FGTS SOBRE 13º SALARIO   R$         4,89 
DESPESA ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO  R$         5,87 
INSS PATRONAL 20%     R$     146,80 
SAT 1%       R$    7,29 
TERCEIROS (SEBRAE – SESC - SENAC)  R$       20,42 
ICMS  (DECRETO Nº 51.597 DE 23/2/2007) 3,2%     R$       23,33 

TOTAL DA TRIBUTAÇÃO                                                    R$       270,78 

DIFERENÇA DE RETENÇÃO               R$    0,02 

Nota: O VALOR DO INSS PARTE DO TRABALHADOR, JÁ É 
DECONTADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. 


