
Vale a pena antecipar a restituição do Imposto de Renda? 
 

Quem ainda não fez sua declaração de Imposto de Renda tem até 28 de abril 

para ficar em dia com o leão. Segundo o calendário divulgado pela Receita Federal, a 

restituição será liberada, para os contribuintes que têm direito, entre julho e dezembro 

de 2017. Entretanto, é possível solicitar aos bancos a restituição antecipada. Vale a 

pena? 

 

Como funciona a restituição e quem tem direito? 

 Os contribuintes que pagaram Imposto de Renda a mais no decorrer do ano têm 

direito à restituição. O valor é referente às deduções sofridas, como gastos com 

dependentes (limite anual de R$ 2.275, 08 por dependente), despesas com educação, 

gastos médicos, pensão alimentícia, entre outros. 

 

Como antecipar? 

Os bancos oferecem a antecipação nos moldes de um empréstimo, mas com 

juros mais baixos. Aqueles que desejam aproveitar a grana extra mais cedo precisam ser 

correntistas do banco, receber a restituição por esse mesmo banco e ter o valor de 

crédito aprovado. É necessário apresentar a documentação que comprove tais fatos.  

Assim, a instituição financeira tem a garantia de que receberá o valor 

emprestado, o que propicia a diminuição das taxas de juros. Os bancos não divulgam 

todos os valores com os quais trabalham, de modo que, ainda que o limite de crédito 

seja de 20 mil reais, é possível que nem todos se disponibilizem a emprestar o valor 

completo da restituição.  

É preciso estar atento com o CET (Custo Efetivo de Crédito) total, para verificar 

quais são as taxas e encargos cobrados, os quais estão presentes em todas as operações 

de crédito. 

 

Quando compensa e quais as desvantagens? 

Como os juros cobrados no processo de antecipação são menores do que os de 

outras linhas de crédito (entre 2% e 4%), o empréstimo vale a pena quando é preciso 

quitar outras dívidas, as quais apresentam juros mais elevados. É o que acontece com o 



rotativo do cartão de crédito e com o cheque especial, as operações de crédito mais 

caras.  

Segundo especialistas, a antecipação não vale a pena caso o contribuinte queira 

usar o saldo apenas para consumir e adquirir bens. Resgatar a restituição 

antecipadamente significa solicitar um empréstimo, e estes possuem taxas. Ainda que 

elas sejam mais baixas, não chegam a compensar a contratação de um empréstimo, caso 

não haja real necessidade.  

 

 

Apesar dos juros mais baixos, é preciso avaliar a real necessidade da antecipação.  

 

O risco da malha fina   

Caso caia na malha fina, o valor da restituição só será liberado para o 

contribuinte no ano seguinte. Entretanto, o valor antecipado do Imposto de Renda será 

debitado automaticamente da conta pelo banco, geralmente na época prevista do 

recebimento ou em dezembro, último mês de pagamento dos lotes.  

Assim, ao pensar em pedir a antecipação é fundamental avaliar bem a real 

necessidade e os riscos envolvidos, pois se trata da contratação de um empréstimo e do 

comprometimento de um dinheiro que ainda não se tem.  

  


