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Quem precisa declarar o auxílio emergencial?
Se você recebeu o auxílio 

emergencial em 2020 e outros 
rendimentos tributáveis acima 
de R$22.847,76 (sem contar o 
auxílio) então você precisa de-
clarar o imposto de renda este 
ano e informar que recebeu o 
auxílio junto com o rendimento 
anual. Da mesma forma, se o 
seu dependente recebeu o au-
xílio e você ou seu dependente 
tiveram outros rendimentos tri-

butáveis acima de R$22.847,76, 
então você precisa declarar o 
imposto de renda e informar 
quem recebeu o auxílio. Caso 
você tenha recebido o auxílio 
emergencial e nem você, nem 
seus dependentes, tenham re-
cebido rendimentos tributá-
veis acima de R$22.847,76 em 
2020, pode ficar tranquilo que a 
declaração do imposto de ren-
da não é obrigatória para você.

Como faço para declarar o auxílio emergencial?
A informação deve ser de-

clarada através do programa 
do imposto de renda 2021 ou 
no aplicativo “Meu imposto de 
renda”, na ficha “Rendimen-
tos tributáveis recebidos de 
pessoas jurídicas” indicando 

o CNPJ 05.526.783/0003-27 
Fonte pagadora: Auxílio emer-
gencial -COVID 19. Para obter 
o comprovante do rendimen-
to do auxílio acesse: consul-
taauxilio.dataprwev.gov.br/
consulta/

Quem deve devolver o valor do auxílio emergencial?
De acordo com a lei, ape-

nas pessoas que recebem um 
valor abaixo de R$ 22.847,76 
em 2020 teriam direito ao au-
xílio. Portanto, se você rece-

beu valores acima deste limi-
te, deve devolver o valor do 
auxílio recebido. O mesmo 
acontece se foi um dependen-
te seu que recebeu o auxílio.

Como faço a devolução do auxílio depois de informar 
minha declaração de imposto de renda?

Ao final da declaração, 
quando o recibo de entrega for 
emitido, você vai ver o valor do 
auxílio emergencial que deve 

ser devolvido. Então será emi-
tido um ‘boleto’ pelo programa 
do imposto de renda, chama-
da DARF.
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Receita dá a receita

Movimento iniciado por 
grandes grupos de São Paulo 
buscando o pagamento de débi-
tos previdenciários com créditos 
de tributos federais – principal-
mente de PIS e Confins gerados 
pela exclusão do ICMS – tem 
se propagado pelo setor empre-
sarial de outros estados. No Rio 
Grande do Sul, por exemplo, o 
escritório Atilio Dengo reve-
la que uma empresa do ramo de 
metalurgia da região da Serra, 
que tinha excedentes obteve êxi-
to e já vem usando a compensa-
ção - com créditos para até cin-
co anos.

O nome da companhia não 
pode ser revelado devido ao si-
gilo no contrato. Mas há outros 
precedentes importantes, como a 
liminar que beneficia a Centau-
ro, obtida na 2ª Vara Cível Fede-
ral de São Paulo em que a Justi-
ça acatou o pedido de utilização 
do crédito. A Fazenda estadual 
pediu a suspensão dos efeitos da 
liminar, mas não obteve sucesso.

Especialistas em direito tri-
butário acreditam na viabilidade 
da compensação através do ca-
minho de ação judicial. O pro-
fessor e doutor Atílio Dengo, do 
escritório homônimo lembra que 
a compensação de tributos fede-
rais foi admitida em 1991 através 
da Lei nº 8.383. “Inicialmente, 
admitia-se apenas a compensa-
ção entre tributos da mesma es-
pécie, mas em 1996 passou a ser 
possível, entre tributos distintos, 
condicionada à prévia autoriza-
ção da Secretaria da Receita Fe-
deral”, explica Dengo.

No entanto, a compen-
sação das contribuições pre-
videnciárias com os demais 
tributos administrados pela Se-
cretaria da Receita Federal do 
Brasil (SRFB) passou a ocorrer 
em 2018 com a promulgação da 
lei nº 11.457/07 que admite “a 
compensação das contribuições 
previdenciárias, inclusive contri-
buições de terceiros, com quais-
quer dos demais tributos admi-
nistrados pela SRFB”.

Porém, o tributarista aler-
ta que ainda existem equívo-
cos de interpretação que limi-
tam esse direito. A compensação 
com contribuições previdenciá-

Empresas conseguem autorização para 
compensar débitos previdenciários 

Créditos resultantes de processos judiciais poderão servir para compensação
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rias só é permitida às empresas 
que utilizam o eSocial - siste-
ma que permite ao Fisco acom-
panhar os pagamentos ao INSS 
em tempo real - e somente os 
débitos originados em período 
de apuração posterior à adoção 
são compensáveis.

Mesmo assim, existe um fa-
tor que deve ser considerado pe-
los setores de contabilidade das 
empresas e que tem passado de-
sapercebido. “É importante di-
ferenciar pagamentos indevidos 
ou a maior que podem ser resti-
tuídos administrativamente, da-
queles cujo reconhecimento de-
pende de uma decisão judicial”, 
alerta Dengo.

Os créditos passíveis de 
restituição administrativa têm 
sua origem no efetivo paga-
mento indevido. “Por sua vez, 
aqueles cujo reconhecimento 
depende de uma decisão judi-
cial se originam na data em que 
a decisão favorável transitar em 
julgado”, explica. Deste modo, 
os créditos tributários resultan-
tes de processos judiciais pode-
rão servir para a compensação 
de contribuições previdenciá-
rias, desde que o trânsito em 
julgado tenha ocorrido após 
a adoção do eSocial, não im-
portando a data do pagamen-

to indevido.
Baseando-se nesta interpre-

tação, grandes marcas nacionais 
– como Pão de Açúcar, Camil, 
The Valspar, Centauro, entre 
outras – têm entrado com man-
dados de segurança com pedi-
do de liminar chegando a mais 
de 50 processos tramitando na 
vara paulista.

Atílio Dengo concorda que 
o caminho sugerido às empresas 
gaúchas sejam as ações judiciais, 
pois “como de costume, a SRFB 
se vale de dois pesos e duas me-
didas: quando se trata de com-
pensação, a origem dos créditos 
em processos judiciais é o perío-
do de apuração, mas quando se 
trata de tributar, esses mesmos 
créditos são considerados receita 
nova, ou seja, se originaram com 
o trânsito em julgado da decisão 
judicial”, finaliza.

Dengo salienta, ainda, que 
as empresas podem entrar com 
mandado judicial individual-
mente ou através de suas enti-
dades representativas (sindica-
tos ou associações comerciais). 
“Esses créditos podem ser usa-
dos imediatamente, o que pode 
se transformar em desafogo no 
caixa”, principalmente dada a 
grave crise enfrentada por mui-
tas companhias.

Justiça
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Dengo alerta que existem equívocos de interpretação que limitam o direito

O Diário Oficial da União de 
19 de março publicou resoluções 
que reduzem e zeram as alíquotas 
do Imposto de Importação sobre 
diversos bens de capital e equipa-
mentos de informática e teleco-
municações. A medida foi anun-
ciada na última quarta-feira (17), 
após ser aprovada pelo Comi-
tê Executivo de Gestão (Gecex), 
da Câmara de Comércio Exte-
rior do Ministério da Economia 
(Camex).

As novas alíquotas entram 
em vigor em sete dias. Os bens 
de capital são máquinas e equipa-
mentos usados na produção. Em 
nota, na ocasião da aprovação na 
Camex, o Ministério da Econo-
mia informou que a medida vai 
reduzir custos e aumentar a com-
petitividade de diversos setores da 
economia e beneficiar os consu-
midores, que pagarão menos para 
comprar itens como computado-
res e celulares. Por causa da des-
valorização do real no último ano, 
esses produtos tiveram alta consi-
derável de preços no país.

As resoluções nº 171/21 e nº 
172/21 especificam os bens de ca-

pital, de diversos setores, e equi-
pamentos de informática e te-
lecomunicações que tiveram as 
alíquotas zeradas.

No caso da Resolução nº 
173/21, são os produtos que ti-
veram a alíquota de importação 
reduzida. De acordo com o Mi-
nistério da Economia, os preços 
deverão ficar de 2% a 5% mais ba-
ratos para o consumidor e a me-
dida provocará perda de arreca-
dação de R$ 1,4 bilhão este ano. 
Como a mudança ocorreu num 
imposto regulatório (usado para 
regular a economia), o governo 
não precisa elevar outros impos-
tos ou cortar gastos para compen-
sar a perda de arrecadação, como 
determina a Lei de Responsabili-
dade Fiscal para os demais tipos 
de tributos.

Atualmente, as tarifas de im-
portação desses produtos variam 
de zero a 16% para as mercado-
rias que pagam a tarifa externa 
comum (TEC) do Mercosul, e 
agora vão variar de zero a 14,4%. 
Com a redução, uma máquina 
que paga 10% de imposto para 
entrar no país pagará 9%. 

Fisco

Governo zera Imposto de Importação 
sobre bens de capital e informática


