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Congresso	promulga	Nova	Previdência:	
confira	algumas	mudanças!

Crédito/Fonte:	Secretaria	do	Trabalho	–	Ministério	da	Economia

Cálculo	do	benefício:	Ao	atingir	a	idade	e	o	tempo	
de	 contribuição	 mínimos,	 os	 trabalhadores	 do	
RGPS	poderão	se	aposentar	com	60%	da	média	de	
todas	as	contribuições	previdenciárias	efetuadas	
desde	 Julho	 de	 1994.	 A	 cada	 ano	 a	 mais	 de	
contribuição,	 além	 do	 mínimo	 exigido,	 serão	
acrescidos	 dois	 pontos	 percentuais	 aos	 60%.	
Assim,	para	ter	direito	à	aposentadoria	no	valor	de	
100%	 da	 média	 de	 contribuições,	 as	 mulheres	
deverão	contribuir	por	35	anos	e	os	homens	por	
40	anos.

O	valor	das	aposentadorias	não	será	inferior	a	um	
salário	mínimo,	nem	poderá	ultrapassar	o	teto	do	
RGPS	 (atualmente	 R$	 5.839,45	 por	 mês).	 O	
percentual	 do	 benefício	 recebido	 poderá	
u l trapassar 	 100%	 para 	 mulheres 	 que 	
contribuírem	por	mais	de	35	anos	e	para	homens	
que	contribuírem	por	mais	de	40	anos	–	sempre	
limitado	ao	teto	do	RGPS.

Algumas	 regras	 serão	 diferentes	 para	 algumas	
categorias	 profissionais,	 como	 os	 professores,	
para	os	quais	são	25	anos	de	contribuição	e	idade	
mínima	de	57	anos	para	as	mulheres,	e	de	60	anos	
para	os	homens.	

																																																																															

A	 Nova	 Previdência,	 promulgada	 pelo	
Congresso	 Nacional, 	 traz	 uma	 série	 de	
modificações	 ao	 sistema	 previdenciário	
brasileiro.	 Classificada	 como	 “reestruturação	
histórica”,	ela	vai	gerar	uma	economia	de	cerca	de	
R$	800	bilhões	aos	cofres	da	União,	no	período	de	
10	 anos.	 Sua	 aprovação	 em	 segundo	 turno	 no	
plenário	do	Senado,	em	23	de	Outubro	de	2019,	
marcou	 o	 fim	 do	 processo	 de	 votação	 no	
Congresso	Nacional.	Confira	algumas	novidades:

Idade	 mínima	 e	 tempo	 de	 contribuição:	 No	
Regime	Geral	de	Previdência	Social	(RGPS),	para	
trabalhadores	 da	 iniciativa	 privada	 e	 de	
municípios	 sem	 sistema	previdenciário	próprio,	
dentre	 outros,	 a	 regra	 geral	 passa	 a	 exigir	 das	
mulheres,	pelo	menos,	62	anos	de	idade	e	15	anos	
de	contribuição.	No	caso	dos	homens,	65	anos	e	20	
anos	 de	 contribuição.	 O	 tempo	 de	 contribuição	
mínimo	permanecerá	em	15	anos	somente	para	os	
homens	que	estiverem	filiados	ao	RGPS	antes	de	a	
emenda	constitucional	entrar	em	vigor.	
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Boa	Vista	dá	dicas	para	consumidor	
usar	bem	o	13º	salário

om	o	pagamento	do	13º	salário,	várias	são	as	Cpossibilidades	de	utilização	desse	dinheiro	
extra.	Por	isso,	a	Boa	Vista	oferece	algumas	

dicas	importantes	abaixo.	Confira!

Pagar	dívidas:	O	consumidor	pode	consultar	as	dívidas	em	
atraso	no	site	consumidorpositivo.com.br.	Se	houver	cartão	
de	 crédito	 ou	 cheque	 especial,	 é	 importante	 priorizá-las,	
pois	têm	os	juros	mais	altos.	Caso	esteja	em	dia,	ele	pode	
antecipar	 a	 quitação	 de	 parcelas	 de	 outras	 dívidas	 que	
possui,	reduzindo	os	juros.	

Poupança:	O	dinheiro	do	13º	pode	 ser	 o	pontapé	 inicial	
para	iniciar	uma	reserva	financeira,	que	poderá	ser	utilizada	
em	 imprevistos.	 Posteriormente,	 é	 preciso	 se	 planejar	 e	
estipular	um	valor	para	guardar	todos	os	meses.	

Próximo	ano:	Se	o	orçamento	está	muito	apertado,	uma	
dica	é	deixar	esse	dinheiro	como	reserva	para	fechar,	com	
desconto,	as	primeiras	contas	de	2020,	como	IPTU	e	IPVA.	

Novo	negócio:	Se	o	consumidor	pensa	em	empreender,	o	
13º	 pode	 ser	 usado	 como	 o	 investimento	 inicial	 para	
começar	um	novo	negócio. 

Estudo	da	FIESP	indica	economia	
para	as	empresas	com	o	fim	do	

Bloco	K	

A	 aprovação	 do	 texto-base	 da	 MP	 da	 Liberdade	
Econômica	 pelo	 plenário	 da	 Câmara	 dos	 Deputados	
extinguiu	o	Bloco	K	-	 livro	digital	de	registro,	destinado	à	
prestação	de	informações	fiscais	sobre	produção	e	estoque	à	
Receita	Federal.

A	 implementação	 desse	 Bloco,	 que	 começou	 em	
2017,	 seguiria	 um	 calendário	 baseado	 em	 faturamento	 e	
setor	 de	 atividade,	 e	 deveria	 prosseguir	 até	 2022.	 Assim,	
algumas	 empresas	 já	 o	 implementaram	 total	 ou	
parcialmente,	 enquanto	 outras	 ainda	 estavam	 isentas	 da	
obrigação.	

Porém,	 considerado	 excessivamente	 exigente	 do	
ponto	de	vista	fiscal,	o	Bloco	K	trouxe	aumento	de	custos	e	
burocracia	para	as	empresas	brasileiras,	em	um	cenário	de	
lenta	recuperação	da	atividade	econômica,	de	tal	modo	que	
o	 fim	 da	 exigência	 de	 sua	 transmissão	 à	 Receita	 Federal	
representa	 um	 avanço	 em	 direção	 à	 desburocratização	 e	
redução	de	custos	para	as	empresas	brasileiras.

Crédito/Fonte:	Boa	Vista	Serviços Crédito/Fonte:	Agência	Indusnet	FIESP



Crédito/Fonte:	Site	Contadores

Os	 motoristas	 têm	 jà	 disposição	 uma	 nova	
versão	 do	 aplicativo	 da	 Carteira	 Digital	 de	 Trânsito	
(CDT),	 pelo	 qual	 é	 possível	 consultar	 infrações	
cometidas,	 multas,	 histórico	 de	 informações	 do	
condutor	e,	inclusive,	se	a	Carteira	está	prestes	a	vencer	
ou	se	o	veículo	precisa	passar	por	algum	recall.	Além	
disso,	com	esse	aplicativo,	em	2020,	as	multas	também	
poderão	ser	pagas	com	até	40%	de	desconto.	

A	 nova	 CDT	 foi	 lançada	 pelo	 Ministério	 da	
Infraestrutura,	por	meio	do	Departamento	Nacional	de	
Trânsito	(Denatran),	no	dia	18	de	Novembro.	 	Gratuito,	
o	 documento	 é	 válido	 como	 oficial,	 dispensando	 a	
apresentação	em	papel.	Para	baixar,	basta	acessar	a	loja	
de	aplicativos	do	celular	e	buscar	por	Carteira	Digital	de	
Trânsito.	

Para	acessar	um	tutorial	sobre	como	obter	a	CDT,	visite	o	
site:	www.serviços.serpro.gov.br/carteira-digital

Nova	Carteira	Digital	de	Trânsito	
traz	vários	avisos	importantes

uando	a	aposentadoria	chega,	você	 finalmente	Qrelaxa	 e	 esquece	 até	 que	 é	 contribuinte.	 No	
entanto,	o	mesmo	não	acontece	com	o	leão,	que	

lembra	muito	bem	de	você	e	da	sua	renda!	Com	isso,	alguns	
contribuintes,	mesmo	aposentados,	devem	continuar	fazendo	a	
declaração	anual	do	IR.	

Tem	aposentado	que	não	precisa	declarar?:	Sim,	nem	todos	
os	 aposentados	 precisam	 declarar,	 mas	 as	 regras	 são	 bem	
claras!	Aposentados	com	65	ou	mais	têm	um	limite	maior	de	
isenção,	que	chega	a	R$	24.751,74	anuais.	Então,	se	você	recebe	
esse	valor	máximo	de	aposentadoria	por	ano,	pode	comemorar,	
pois,	está	livre	do	leão!

No	entanto,	é	bom	lembrar	que:	A	isenção	com	esse	valor	é	
dada	para	os	contribuintes	que	recebem,	como	fonte	de	renda,	
aposentadoria,	 pensão	ou	qualquer	outro	benefício	do	 INSS.	
Simplificando,	se	você	ganha	essa	faixa	de	aposentadoria,	mas	
recebe	renda	de	aluguéis	ou	de	qualquer	outra	atividade	que	te	
beneficie,	 esses	 valores	 devem	 ser	 declarados	 na	 ficha	
“rendimentos	tributáveis”.

E	 lembre-se:	Os	contribuintes	aposentados	com	mais	de	60	
anos	e	que	declaram,	têm	prioridade	para	receber	a	restituição.	
Então,	é	bom	que	você	entregue	sua	declaração	quanto	antes.	
Assim,	 você	 se	 organiza	melhor,	 fica	 livre	 dessa	 obrigação	 e	
aumenta	as	chances	da	restituição	sair	nos	primeiros	lotes.

Aposentado	precisa	declarar	Imposto	
de	Renda?

Crédito/Fonte:	Governo	do	Brasil



O	QUE	ESPERAR	PARA	2020

ESPECIAL

	 	 	 	 	 	 	 	 Todos	 os	 que	manejam	 a	 legislação	 do	
Simples	Nacional	sabem	perfeitamente	bem	que,	
de	simples,	o	sistema	pouco	tem!	Como	não	existe	
mais	o	agendamento,	as	empresas	que	desejarem	
o p t a r 	 p o r 	 e l e 	 d e v em 	 s e 	 p r e p a r a r 	
antecipadamente	 para	 cumprirem	 algumas	
exigências.	São	elas:	enquadrar-se	na	definição	de	
microempresa	ou	de	empresa	de	pequeno	porte;	
cumprir	 os	 requisitos	 previstos	 na	 legislação;	 	 	 	 	 	 	 	
e	formalizar	a	opção	pelo	Simples	Nacional.
															Outros	requisitos	essenciais	também	são	
o	 de	 não	 possuir	 débitos	 tributários,	 cuja	
exigibilidade	não	esteja	suspensa,	e	a	condição	de	
que	o	titular	ou	sócio	não	participe	com	mais	de	
10%	(dez	por	cento)	do	capital	de	outra	empresa	
não	beneficiada	pelo	Simples	Nacional,	desde	que	
a	receita	bruta	global	ultrapasse	o	limite	anual.	

Simples	Nacional:	Prepare-se! Mudança	de	Regime	Tributário

	Não	sabe	qual	regime	tributário	escolher	
para	 o	 próximo	 ano?	 Essa	 é	 uma	 decisão	muito	
importante	 e	 precisa	 ser	 muito	 bem	 pensada	 e	
analisada!	

Atualmente	 temos	 03	 Regimes,	 mais	
utilizados	 pelas	 empresas,	 que	 são	 o	 Simples	
Nacional,	o	Lucro	Presumido	e	o	Lucro	Real.	Sendo	
assim,	sua	escolha	deve	ser	feita	acompanhando	os	
números	que	a	empresa	já	produziu	e	a	expectativa	
do	que	ela	quer	produzir,	as	restrições	não	só	de	
faturamento,	 como	 também	 em	 relação	 à	
participação	 de	 sócios	 em	 outras	 empresas,	 e	
inclusive	as	vendas	no	cartão	de	crédito,	já	que	com	
o	 crescimento	 da	 oferta	 de	máquinas	 de	 cartão,	
mais	empresas	de	pequeno	e	médio	porte,	que	em	
geral,	são	do	Simples	Nacional,	e	Lucro	Presumido,	
começaram	a	fazer	mais	vendas	à	prazo.	

Fonte:	Blog	Guia	Tributário Crédito/Fonte:	TST

O	ano	de	2019	está	terminando	e	é	bom	você	já	se	preparar	para	iniciar	2020	de	forma	
organizada	nos	negócios.	Então,	confira	dois	pontos	para	os	quais	precisa	se	atentar!	
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