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Guelta = Premiação

Conceitos

iniciais

Tal prática é oriunda da indústria farmacêutica, à partir da década de 60 os

balconistas passaram a receber uma comissão diretamente do laboratório

farmacêutico por quantidade de medicamentos vendidos, tornando-se uma

prática comum e usual em diversos ramos do comércio.

Do ponto de vista trabalhista, o fornecimento de incentivo, seja em dinheiro,

bens ou serviços, aos empregados dos distribuidores ou revendedores passou

a ser denominado como “guelta”. Assim, pode-se dizer que o benefício

da “guelta” apresentava uma natureza jurídica atípica, não prevista pela

legislação trabalhista, que se caracteriza nas hipóteses em que terceiros

à relação de emprego efetuam o pagamento, ou concedem, determinado

benefício.

As gueltas assemelham-se às gorjetas pelo fato de ambas englobarem valores

pagos por terceiros alheios à relação laboral (naquelas pelos fornecedores, nessas

pelos clientes)diretamente ao empregado ou repassados pelo empregador.

E, devido a tal similitude, aliada à habitualidade e constância no meio mercantil, 

eclodiu a polêmica quanto à natureza jurídica.



Natureza

salarial

De acordo com precedentes, as gueltas eram consideradas parte integrante da

remuneração do funcionário somente quando a empresa empregadora tinha

alguma forma de ingerência sobre o processo de premiação, tal como: além de

consentir com a prática, intermediar o repasse da bonificação do fornecedor para o

funcionário, negociar, encaminhar listas e controles de vendas ao fabricante, etc.

Por outro lado, as gorjetas já eram previstas como parte do salário pela CLT e a

decisão do Tribunal Superior do Trabalho acabou por equiparar as gueltas à essa

modalidade de pagamento:

O entendimento histórico do Tribunal Superior Eleitoral era de que o pagamento

desses prêmios possui natureza salarial, conforme o extrato do julgamento de 2013

que colamos abaixo: Tem natureza jurídica de gorjeta a parcela -over- (guelta) paga

por terceiros e que decorre da venda de produtos pela reclamante no exercício de

suas atividades junto ao empregador. Logo, as gueltas compõem a remuneração

da reclamante e possuem a mesma natureza integrativa atribuída às gorjetas, uma

vez que pagas por  terceiros a t í tu lo de incent ivo ao empregado

(TST -  AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AIRR

21745820115180005 2174-58.2011.5.18.0005 (TST) Data de publicação:

14/11/2013)



• Ajuda de custo (sem limites);

• Auxílio-alimentação (vedado seu pagamento em dinheiro);

• Diárias para viagem - qualquer valor;

• Prêmios; e

• Abonos.

A reforma

trabalhista

Antes da Reforma Trabalhista, o §1º do art. 457 da CLT estabelecia que

integravam o salário não só a importância fixa estipulada, como também as

comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e

abonos pagos pelo empregador, com exceção da ajuda de custo e das diárias

para viagem que não excedessem de 50% do salário percebido pelo empregado.

Após  a Reforma Trabalhista (RT) a nova redação do § 1º do art. 457 da CLT, 

estabelece que integram o salário: a importância fixa estipulada, as gratificações 

legais e as comissões pagas pelo empregador.

O §2º do mesmo artigo também foi alterado pela Lei 13.467/2017, dispondo que, 

ainda que habituais, não integram a remuneração do empregado as parcelas abaixo:

Além de não integrarem a remuneração, as parcelas acima não se incorporam

ao contrato de Trabalho e não constituem base de incidência de qualquer

encargo trabalhista e previdenciário.



• O valor (R$) fixo estipulado

• As gratificações legais (13º salário, por exemplo) 

• As comissões pagas pelo empregador

• Ajuda de custo (sem limites)

• Auxílio-alimentação (vedado o pagamento em dinheiro)

• Diárias para viagem (qualquer valor)

• Prêmios

• Abonos.

Integram

o salário

Não integram

o salário



Bens Serviços Valores

Definição

de prêmio

A le i  define  o  que  são  prêmios  e  as  fo rmas  de  pagamento  aos

funcionários, sendo: Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo

empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a 

grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente 

esperado no exercício de suasatividades.” (Art. 457 - §4 CLT)

Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma 

de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em 

razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas 

atividades. (Art. 457 - §4 CLT)



Riscos a empresa

de pagamentos

Quando existente um contrato de trabalho, há obrigação de se executar certa

atividade por parte do empregado, em contrapartida do direito do empregador 

exigir determinados resultados. Com isso, há caracterização do citado requisito da 

subordinação. Contudo, não há qualquer obrigação do funcionário em prestar

serviços para a empresa responsável pelo pagamento dos prêmios, tampouco esta 

tem o direito de exigir qualquer contra partida. Consequentemente, o pagamento 

da guelta não configura uma retribuição por serviços prestados, mas tão-somente 

uma bonificação pela casual produtividade do funcionário.

Um relação de empregos pressupõe o preenchimento dos seguintes elementos:

pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação.

Dessa forma,  entendemos que os riscos trabalhistas de  reconhecimento de 

vínculo empregatício são ínfimos, já que a Payfine não dirige objetivamente as 

atividades dos funcionários que receberão os prêmios estabelecidos. 



Riscos das empresas

promotoras



Aspectos
tributários

• Natureza jurídica

• Imposto de Renda

  • Declaração sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF



Imposto

de renda

No que concerne ao Imposto de Renda, destacamos a orientação constante do 

Parecer Normativo do Sistema de Tributação, cuja análise teve por objeto a forma 

de tributação dos valores recebidos a título de prêmio, independentemente da 

relação empregatícia entre o beneficiário e a fonte pagadora:

“Lucros decorrentes de prêmios em dinheiro: tributáveis em 30%, na fonte, os 

obtidos em loterias, sorteios e apostas. Os prêmios obtidos em competições 

desportivas, artísticas, científicas e literárias, exceto se outorgados através de 

sorteios, serão tributados como rendimentos do trabalho, classificáveis na cédula C 

ou D, conforme haja ou não vínculo empregatício entre o beneficiário e a fonte 

pagadora”.

“Outorgados pela avaliação do desempenho dos participantes, assumem o 

aspecto de remuneração do trabalho e, como tal, são gravados consoante a 

legislação específica na fonte, como antecipação, e na declaração, classificáveis na 

cédula C ou D, conforme haja ou não vínculo empregatício entre o beneficiário e a 

fonte pagadora; ou somente na fonte, se residente ou domiciliado no exterior, o 

beneficiário, de acordo com o art. 292. , § 1º, do Regulamento do Imposto de Renda”.

Observe-se que de longa data o entendimento do Fisco federal inclinou-se pela

configuração  da  natureza  ju r íd ica  de  remuneração  do  t raba lho , 

independentemente da existência ou não de vínculo empregatício entre a fonte 

pagadora e o beneficiário, o que confirma nossa posição no tocante à natureza 

jurídica da verba recolhida.

Neste sentido, inclusive, é o atual posicionamento da Receita Federal do Brasil, 

conforme se pode verificar da recente decisão proferida em processo de consulta:



“Processo de Consulta nº 298/12

Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF / 8a. Região Fiscal

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF.

Ementa: REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/8ª RF/DISIT Nº 310 DE 

25.10.2004, EM RAZÃO DE ERRO APONTADO PELA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA 

COSIT Nº 9 DE 16.07.2012. DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS EM DINHEIRO, MEDIANTE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIO 

PESSOA FÍSICA.

Os valores pagos aos beneficiários, pessoas físicas residentes no país, com ou 

sem vínculo empregatício, por assumirem o aspecto de remuneração do 

trabalho, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, 

calculado com base na tabela progressiva mensal, a título de antecipação do 

devido na Declaração de Ajuste Anual.

Compete à fonte pagadora a retenção e o recolhimento do imposto sobre a 

renda na fonte sobre os valores pagos.”

(Data da Decisão: 11.12.2012 04.02.2013)



Valor recebido
Parcela a deduzir do

imposto
Aliquóta

Até R$ 1.903,98 Zero Isento

De R$ 1.903,98

Até R$ 2.826,65
R$ 142,80 7.5%

De R$ 2.826,66

Até R$ 3.751,05
R$ 354,80 15%

De R$ 3.751,06

Até R$ 4.664,68
R$ 142,80 22.5%

Acima R$ 2.826,66 R$ 869,36 27.5%



Declaração sobre imposto de

renda retido na fonte - DIRF

• No que concerne à DIRF, a atual regulamentação determina que deverão ser

informados os beneficiários de rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo 

empregatício acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme artigo 9, inciso III, do 

Instrução Normativa nº 1.990/2020.

• De acordo com a Instrução Normativa deverá ser informado o valor do pagamento 

realizado e o Imposto de Renda retido. Neste caso, o valor a ser informado a título 

d e  r e n d i m e n t o  n ã o  c o m p r e e n d e  a p e n a s  o  v a l o r  l í q u i d o  d o

imposto, deve ser incluído o próprio imposto, mediante o reajustamento da base de 

cálculo.

• No que se refere à penalidade, o artigo 2º, § 2º, da Instrução Normativa nº 197/2002 

determina que esta será de R$ 20,00 para cada dez irregularidades apresentadas 

na DIRF. Neste caso, entendemos que a ausência de declaração dos rendimentos 

caracteriza-se como irregularidade.

• Em relação ao informe de rendimento, preconiza a Instrução Normativa nº 

1.215/2011 que o mesmo deverá ser enviado até o último dia do mês de fevereiro, sob 

pena de de multa de R$ 41,43 (quarenta e um reais e quarenta e três centavos) por 

documento.

Declaração sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF

• Se não bastassem as penalidades relativas às obrigaçõesaacessórias, o não

pagamento do tributo retido na fonte, na hipótese de autuação fiscal, além da

cobrança do próprio montante não retido, está sujeito à aplicação de multa punitiva

na ordem de 75%, na forma do artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 e juros SELIC.



• Entretanto, tendo em vista a natureza do tributo, que, no caso, constitui 

antecipação do montante devido pela pessoa física devido durante todo o 

exercício, a responsabilidade pelo recolhimento do montante principal se exaure 

quando do encerramento do exercício, mais especificadamente após o prazo do 

envio da Declaração de Ajuste, na medida em que a partir da referida data, a 

responsabilidade pelo tributo passa a ser do beneficiário.

É o que se pode depreender da norma prevista no artigo 782 do Regulamento do 

Imposto de Renda:

Art. 782. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não 

o tenha retido (Decreto-Lei nº 9.580 de 2018).

Parágrafo único.

No caso deste art igo,  quando se tratar  de imposto devido como

antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o

rendimento em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 1019,

além dos juros de mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que 

deveria ter sido retido, sem obrigatoriedade do recolhimento deste.

Observe-se que a norma prevê que na hipótese de pagamento do Imposto de 

Rendapelo beneficiário, a fonte pagadora apenas será responsável pela multa e 

pelos juros.

Este entendimento, inclusive, já foi manifestado pela Receita Federal do Brasil, 

conforme se pode depreender da solução de consulta abaixo transcrita:

RETENÇÃO NA FONTE - FALTA - MOMENTO DA CONSTATAÇÃO - EXIGÊNCIA DO

IMPOSTO - Se, em procedimento de fiscalização, o Fisco constatar, antes do prazo 

fixado para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, que a fonte 

pagadora do rendimento não procedeu à retenção do imposto de renda na

fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o 

contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação; por outro lado, se 

somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual for 

constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da

exigência passa a ser o contribuinte.



Verifica-se que o próprio fisco reconhece que a responsabilidade sobre o 

pagamento do valor principal perdura até o prazo final para o envio da Declaração 

de Ajuste, quando a responsabilidade, pelo Regulamento do Imposto de Renda, 

limita-se a aplicação da multa de 75% e dos juros de mora, baseados na Taxa SELIC.

Entretanto, entendemos que a exigência da referida multa após a apresentação da

Declaração de Ajuste por parte da pessoa física padece de manifesta ilegalidade, 

na medida em que não guarda relação de proporcionalidade com o bem jurídico 

protegido.

No caso, não se pode olvidar que o valor recolhido é realizado por antecipação, cujo

fato gerador do tributo apenas ocorrerá quando do encerramento do calendário,

conforme, inclusive,  se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA COMPLEXA.

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

VERBA HONORÁRIA.

A retenção do imposto de renda na fonte configura mera antecipação do 

imposto devido na declaração anual de rendimentos, uma vez que o conceito 

de renda envolve necessariamente um período, que, conforme determinado 

pela Constituição Federal, é anual. Mais a mais, é complexa a hipótese de 

incidência do aludido imposto, cuja ocorrência dá-se apenas ao final do ano-base, 

quando se verifica o último dos fatos requeridos pela hipótese de incidência do 

tributo.

"No caso de antecipação (como é o imposto de renda na fonte), em regra, o que se 

passa é uma presunção, tendo em vista fortes indícios de que o indivíduo irá estar 

sujeito à existência de um dever. (...) Então, antecipa-se o pagamento diante da 

presunção imposta pelo ordenamento jurídico. Porém, não se pode criar uma ficção 

de renda. Portanto, na medida em que se antecipa, necessariamente deve haver um 

acerto de contas" (Marçal Justen Filho, "Periodicidade do Imposto de Renda I", in 

Revista de Direito Tributário, n. 63, p. 22).



No imposto de renda descontado na fonte, o lançamento é feito por homologação.

Dessarte, aplica-se à espécie a regra geral do prazo prescricional aplicada aos 

tributos sujeitos à homologação, no sentido de que a extinção do direito de pleitear 

a restituição ocorrerá após 05 (cinco) anos, contados do fato gerador, acrescidos 

de mais 05 (cinco) anos da homologação.

”Embargos de divergência acolhidos em parte.” (EREsp 289398/DF, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, 

PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado em 27/11/2002, DJ 02/08/2004, p. 284)

Observe-se, portanto, que, sendo de responsabilidade da pessoa física beneficiária 

do rendimento a partir da Declaração de Ajuste, a sanção da pessoa jurídica 

responsável pelopagamento se mostra desproporcional e implicará dupla 

penalidade sobre o mesmo fato jurídico, pois tanto a física como a jurídica, na 

hipótese de não pagamento serão responsabilizadas.

Ademais, não se pode perder de vista que a antecipação apresenta-se como um 

dever instrumental, cuja funcionalidade exaure-se com o encerramento do 

exercício e a Declaração de Ajuste por parte do beneficiário, o qual, inclusive, 

responsabiliza-se pela multa na hipótese de não pagamento, conforme tem 

entendido o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IMPORTÂNCIAS PAGAS EM

DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE PELO 

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. FONTE PAGADORA E CONTRIBUINTE. INCLUSÃO DE 

MULTA. RENDIMENTOS ACUMULADOS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.

4. Hipótese em que, por ocasião do Ajuste Anual, haveria de recolher o débito 

declarado, sob pena da multa correspondente prevista no art. 44, I da Lei nº. 

9.430/96 e juros aplicáveis.

5. Recurso especial parcialmente provido.”

(Resp 704.845/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,

julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008)



• Concluímos que, uma vez apurado o valor quando do encerramento do exercício

mediante o envio da Declaração de Ajuste Anual, a responsabilidade da fonte 

pagadora se encerra, uma vez que a norma perde sua finalidade e a manutenção da 

multa passa a ser inaplicável, já que o tributo foi devidamente recolhido pela pessoa 

física.

• Reitere-se que a intepretação da norma deve estar em consonância com a 

proteção do bem jurídico perquirido, conforme, inclusive, observou Marcos Vinícius 

Neder:

• ”O interprete da norma penal não pode deixar de examinar também a adequação

entre os meios e fins, coibindo-se a imposição de sanções mais gravosas que o

necessário para atingir a finalidade prevista na regra. Neste contexto, como bem

sustenta Helenilson Cunha Pontes, deve-se analisar ‘a compatibilidade entre o 

objetivo visando como regra tributária inobservada e o nível de sanção previsto 

para essa inobservância, mas, sobretudo, a extensão da limitação sobre o indivíduo 

que deve suportar a sanção”



Conclusões e

recomendações

É possível realizar o pagamento de premiações aos  funcionários sem que tais

valores integrem o salário para fins trabalhistas e previdenciários.

A lei define o que são esses prêmios e as formas de pagamento ao funcionário.

A lei desonerou os valores, bens e serviços concedidos a título de prêmios das 

demais verbas trabalhistas e previdenciárias, mas não gerou reflexos na 

tributação dos prêmios pelo Imposto de Renda, cuja obrigação permanece 

vigente.

A situação atual é transitória ou pode se alterar a depender do abuso/uso que se

faça desse mecanismo de pagamento.

Em relação ao Imposto de Renda há exposição na hipótese de não pagamento, a 

qual,  entretanto, fica reduzida após o prazo para a apresentação da Declaração 

de Ajuste anual, sendo mantida, porém, as infrações pela ausência de 

cumprimento dos deveres instrumentais.

Atualmente a lei não limita o valor dos prêmios, mas existem preocupações 

históricas dos legisladores para que os prêmios não constituam a maior parte da 

remuneração habitual/mensal dos trabalhadores.

Recomendamos acompanhar as decisões judiciais sobre o tema e eventuais 

tentativas de regulação da premiação de funcionários pelo Congresso Nacional, 

acompanhando os projetos de lei.



Sendo estes nossos comentários sobre o tema, permanecemos ao dispor em

caso de dúvidas.

Com nossas saudações,

comercial@4pay.com.br

hub_4pay (11) 97181-0333 (WhatsApp)
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