
 

 

 
 

MÓDULO I 
 
PÁGINAS 54 E 55 

 
Circular Bacen 3.978, DE 23 DE JANEIRO DE 2020 

Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema 

financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata 
a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 

16 de março de 2016. 
De forma geral, a nova circular amplia as regras de PLDFT, mediante a adoção da abordagem com base 

no risco. Esta abordagem faz com que as instituições reguladas sejam obrigadas a identificar, avaliar e a 
compreender os riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo aos quais estão 

sujeitas, para então definirem medidas de prevenção adequadas. 
 

 
PÁGINA 57 

OS DIZERES A SEGUIR FORAM EXCLUÍDOS, INCLUSIVE O QUADRO SOBRE CLIENTES PERMANENTES E 
EVENTUAIS: 
Clientes permanentes  

As seguintes informações cadastrais devem ser coletadas e atualizadas:  
• Clientes Pessoa Física: Documento de identidade, CPF, telefone e comprovante de endereço, renda e 

patrimônio.  
• Clientes Pessoa Jurídica: a identificação deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá -la, 

bem como seus proprietários e faturamento médio mensal referente aos doze meses anteriores.  
Deverá ser feita verificação, com periodicidade máxima de um ano, que assegure a adequação dos 

dados cadastrais de seus clientes.  
Clientes eventuais  

Em se tratando de clientes eventuais, do proprietário e do destinatário dos recursos envolvidos na 
operação ou serviço financeiro, deve constar no cadastro: Quando pessoa física, o nome completo, 

documento de identidade e CPF. Quando pessoa jurídica, a razão social e número de CNPJ.  
(quadro a ser excluído) Clientes Permanentes (exemplos) Clientes Eventuais (exemplos) Correntistas 

Operações de Saque ou Depósito em Conta de Terceiros. Tomadores de Crédito Cotitulares de cartões  
de crédito. Titulares de Cotas de Consórcio Pagamentos de boletos de cobrança e títulos semelhantes. 
Titulares de Operações de Leasing Titulares de Contas não movimentáveis por cheques (Salários, 
Pensões, Aposentadorias etc.) Titulares de Cartões de Crédito Locadores de cofres 
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PÁGINA 58 
O quadro que diz “PESSOAS ALTAMENTE EXPOSTAS”. Foi atualizado para “PESSOAS POLITICAMENTE 

EXPOSTAS” 
 

ABAIXO DO QUADRO, FOI INCLUÍDO O SEGUINTE PARÁGRAFO: 

A Circular 3.978/20 expandiu a definição de pessoa exposta politicamente (PEP) para alcançar cargos não 

previstos no regramento anterior, como por exemplo presidentes e tesoureiros de partidos políticos; secretários 

de estados e do Distrito Federal; deputados estaduais e distritais; presidentes de entidades da administração 

pública indireta estadual e distrital; presidente de Tribunais Militares; vereadores, secretários municipais, 

presidentes de entidades da administração pública indireta municipal. O conceito abrange também pessoas 

ocupando cargos no exterior. A condição de pessoa exposta politicamente deve ser aplicada pelos cinco anos 

seguintes à data em que a pessoa deixou de se enquadrar nas categorias previstas. Para saber mais, acesse a 

íntegra da Circular em:  

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3978 

 
 
PÁGINAS 58 E 59 
OS DIZERES: 
Registros de movimentação superior a R$50.000,00 em espécie  
O sistema de registro deve permitir a identificação de:  
• Depósito ou saque em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de 
provisionamento para saque, de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais); • Depósito 
ou saque em espécie, saque em espécie por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento 

para saque, que apresente indícios do crime;  
• Emissão de cheque administrativo, TED ou de qualquer outro instrumento de transfe - rência de 

fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).  
As informações e registros devem ser mantidos e conservados durante os seguintes períodos mínimos, 
contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do término do relacionamento com o cliente  
permanente ou da conclusão das operações: I - 10 (dez) anos, para qualquer transferência de recursos, 
quando de valor superior a R$1.000,00 (mil reais); II - 5 (cinco) anos, para as seguintes informações e 
registros: 
 • Compatibilidade financeira dos clientes;  
• As operações que realizadas com uma mesma pessoa, cong lomerado financeiro ou grupo, em um 
mesmo mês calendário, superem, por instituição ou entidade o valor de R$10.000,00 (dez mil reais);  
 
 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3978


 

 
 
 
• As operações que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive bur - lar os 
mecanismos de identificação, controle e registro;  

• Operações com cartões pré-pagos;  
• Movimentações de valor igual ou superior a R$50.000,00 em espécie. 

 III - 5 (cinco) anos para as informações cadastrais de clientes permanentes e eventuais.  
As instituições e pessoas sujeitas à Lei:  

I - Dispensarão especial atenção às operações que possam constituir-se em sérios indícios do crime; 
 II - Deverão comunicar à COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato ao cliente, a proposta ou 

realização:  
• De todas as transações que ultrapassarem o limite fixado pela autoridade competente e;  
• Das operações que possam constituir-se em sérios indícios do crime.  
III - deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, à COAF, na 
periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de  

propostas, transações ou operações suspeitas. As comunicações de boa-fé, não acarretarão 
responsabilidade civil ou administrativa 
 
FORAM ATUALIZADOS POR: 
A seção III da Circular aborda os registros de operações em espécie. 
No caso de operações com utilização de recursos em espécie de valor individual superior a R$2.000,00 
(dois mil reais), o registro deve incluir, além da identificação do solicitante, data e valor, o nome e o CPF 
do portador dos recursos. 

No caso de operações de depósito ou aporte em espécie de valor individual igual ou superior a 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), as instituições o registro deve incluir, além da identificação do 

solicitante, data e valor,  o nome e o CPF ou CNPJ do proprietário dos recursos; o nome e CPF do portador 
dos recursos e a origem dos mesmos.  

No caso de operações de saque, inclusive as realizadas por meio de cheque ou ordem de pagamento, de 
valor individual igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), as instituições referidas no art. 1º 
devem incluir no registro, além da identificação do solicitante, data e valor, o nome e CPF do destinatário, 

o nome e CPF do portador dos recursos, a finalidade do saque e o número de protocolo emitido pela 
instituição financeira por ocasião da solicitação de provisionamento, que deverá ser feita com no mínimo, 
três dias úteis de antecedência.   
Todos os registros e informações relativas ao cliente e suas operações devem ser guardados por dez anos, 

assim como as informações sobre os funcionários, fornecedores e prestadores de serviços.  Em se 
tratando de clientes, o prazo é contado a partir do primeiro dia do ano seguinte ao término do  
relacionamento com o cliente. Já no caso de fornecedores e prestadores de serviços, o prazo é contado a 
partir da data de encerramento da relação contratual. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PÁGINA 69 

 
QUADRO ATUALIZADO: 

 
 
 

PÁGINA 69 
OS DIZERES ABAIXO FORAM INCLUÍDOS NO RESPECTIVO QUADRO:  

"A taxa bancária e o IOF são cobrados uma única vez no momento do desconto ("na cabeça")”  
 

 
 
 



 

 
 
 
PÁGINA 70  
O QUADRO ABAIXO FOI EXCLUÍDO. 

 
 

PÁGINA 78  
O QUADRO DO PAYBACK NOMINAL FOI ATUALIZADO: 

 
 

 

 
PÁGINA 79 

 
O QUADRO DO PAYBACK MODIFICADO FOI ATUALIZADO: 

 
 
 



 

 
 
 
 
PÁGINA 86 

BALANÇO PATRIMONIAL PESSOAL 

 
 
 
PÁGINA 89  

OS SEGUINTES DIZERES FORAM INSERIDOS SOBRE CUSTO EFETIVO TOTAL: 
O BACEN através da Res. N° 3.517/2007, estabeleceu que o cálculo e a divulgação pelas instituições 
financeiras, do custo efetivo total correspondente a todos os encargos e despesas de operações de crédito  

e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, serão anualizados 
pelo critério de dias corridos sobre 365 dias.  

Exemplo. 
Dra. Francisca contratou um empréstimo pessoal no valor de R$ 100.000,00 com pagamento único em 

120 dias corridos. A taxa de juros informada pelo banco foi de 0,50% ao mês. Sabendo que o IOF cobrado 
foi de R$ 1.041.67, cálculo o custo efetivo total. 

 
1º passo calcular o valor futuro devido 

VP= -100.000,00, trocamos o sinal para colocar o dado na HP12C 
I= 0,5% 

N= 4 meses (120/30 dias corridos) 
VF= (?) Resposta: R$ 102.015,05 
 
2º passo  Cálculo da Taxa efetiva considerando o fluxo de caixa efetivo 
VP= -98.958,33, (100.000-1.041.67) valor líquido depositado para Dra. Francisca, trocamos o sinal para 
colocar o dado na HP12C  
N= 4 meses (120/30 dias corridos) 



 

 
 
 
 
VF= R$ 102.015,05 

i= (?) resposta 0,7634% 
Cálculo da taxa efetiva anualizada, conforme definido pelo Bacen: 

 
 

𝐶𝐸𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = {1 + (0,7634
100⁄ )}

365
30⁄

= 1,096948 

 
𝐶𝐸𝑇 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (1,096948 − 1) × 100 = 9,69% 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

MÓDULO II 
 
PÁGINAS 34 
O 1º PARÁGRAFO SOBRE DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL (DPGE) FOI ATUALIZADO: 
É uma forma de captação de depósitos a prazo, com garantia especial proporcionada pelo Fundo 
Garantidor de Créditos (FGC)1 de R$ 40 milhões por titular, sem emissão de certificado, com registro 
obrigatório na B3. 

 
 

PÁGINA 35 
O PARÁGRAFO SOBRE GARANTIA DO FGC FOI ATUALIZADO: 

 
Limitada a R$ 40 milhões por titular, englobando o principal mais os juros do total de créditos de cada 
pessoa contra a mesma instituição associada ao FGC, ou contra todas as instituições as- sociadas do 

mesmo conglomerado financeiro. 
 
 
PÁGINA 37 

TODO O TEXTO SOBRE LETRA FINANCEIRA (LF) FOI ATUALIZADO POR: 
Letra Financeira (LF) 
Título emitido por instituições financeiras, que consiste em promessa de pagamento. 
Emissores: bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, caixas econômicas, companhias hipotecárias, 
sociedades de crédito imobiliário, cooperativas de crédito e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
Valor unitário: 



 

 
 
 
 
I - R$300.000,00, se contiver cláusula de subordinação; 

II - R$50.000,00, se não contiver cláusula de subordinação.  
Remuneração: A remuneração da Letra Financeira pode ser baseada em taxa de juros fixa ou flutuante, 

combinadas ou não, bem como em outras taxas, desde que de conhecimento público e regularmente 
calculadas. Admite-se a emissão de Letra Financeira com previsão de: 

I - pagamento periódico de rendimentos, desde que em intervalos não inferiores a 180 (cento e oitenta) 
dias; e  

II - atualização de seu valor nominal com base em índice de preços. 
Prazo mínimo: 24 meses 
A Letra Financeira com vencimento igual ou superior a 36 meses pode ser emitida com cláusula de opção 
de recompra pela instituição emissora ou de revenda para a instituição emissora, combinada ou não com 
cláusula de modificação de sua remuneração caso não exercida a opção. 

A Letra Financeira pode ser recomprada pela instituição emissora, a qualquer tempo, desde que por meio 
de bolsas ou de mercado de balcão organizado, para permanência em tesouraria e venda posterior, até o 
limite de:  
I - 5% (cinco por cento) do valor contábil das Letras Financeiras por ela emitidas sem cláusula de 
subordinação; e  
II - 3% (três por cento) do valor contábil das Letras Financeiras por ela emitidas com cláusula de 
subordinação.  
O quadro “Letras Financeiras na B3” e o tema “Tributação” da pág. 37 permanecem inalterados.  

 
 

PÁGINA 49 
3.1.2.2 BDR (Brazilian Depositary Receipt): conceito e tipos 

(patrocinado e não patrocinado)  
Após o último parágrafo, foi inserido o comentário: 
 

Em 11/08/2020 a CVM editou a Resolução CVM 3, que promove alterações nas regras relacionadas a 
Brazilian Depositary Receipts – BDR. Dentre as várias mudanças ocorridas por meio da nova norma, 
destacam-se: 
Permissão para que os BDR sejam lastreados (i) em ações emitidas por emissores estrangeiros com ativos 

ou receitas no Brasil ou (ii) em títulos de dívida, inclusive emitidos por companhias abertas brasileiras. Até 
a reforma, apenas ações emitidas por companhias abertas, ou assemelhadas, com sede e ativos 
preponderantemente localizados no exterior, poderiam servir como lastro para os valores mobiliários 
negociados no Brasil. 
Permissão para que, a depender do mercado em que os valores mobiliários lastro dos BDR Nível I sejam 
listados, investidores que não sejam considerados qualificados possam negociá-los. 
Previsão de emissão de BDR lastreados em cotas de fundos de índice admitidas à negociação no exterior. 
Fonte: cvm.gov.br 



 

 
 
 
 
PÁGINA 141 

NO QUADRO NÍVEIS DE ADR (NÍVE 2) FOI CORRIGIDO O TRECHO: 
A companhia não capta recursos. 

 
 

PÁGINA 210 
NO QUADRO RESUMO O ITEM LETRA FINANCEIRA FOI AUTALIZADO. 

 
O TRECHO: 
R$ 150.000,00 se não contiver cláusula de subordinação,  
FOI ATUALIZADO POR: 
R$ 50.000,00 se não contiver cláusula de subordinação. 

 
_____________________________________________________________________________ 
MÓDULO III 
 
PÁGINA 35 
O QUADRO SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL (4.1.1) FOI EXCLUÍDO. 
 
 

PÁGINA 37 
O TEXTO SOBRE REGRAS DA APOSENTADORIA (DO ÍTEM I A III) FOI ATUALIZADO: 

Regras da Aposentadoria 
A Nova Previdência entrou em vigor na data de publicação da emenda constitucional nº 103 no Diário 

Oficial da União, em 13 de novembro de 2019. O conteúdo da Nova Previdência poderá ser solicitado a 
partir do exame CFP® de Agosto/2020. 
 

Principais novidades – Regime Geral da Previdência Social - RGPS 

Idade mínima para se aposentar 62 anos para mulheres e 65 anos para 
homens. 

Tempo mínimo de contribuição 15 anos para mulheres e homens (20 anos 
para homens que começarem a trabalhar 
depois que a reforma começar a valer). 

Valor da aposentadoria Mulheres terão que contribuir por 35 anos 
para conseguir 100%; Homens, por 40 anos. 

Como é calculada a média Com base em 100% dos salários; 
anteriormente eram considerados só os 80% 
maiores salários desde 1994 e descartados 
os 20% menores. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-103-227649622
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-103-227649622
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-103-227649622
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-103-227649622


 

Novo cálculo da pensão por morte 50% da aposentadoria mais 10% por 
dependente, mas não pode ser menor que 
um salário mínimo. 

Regime Próprio da Previdência Social - RPPS 

Servidores Públicos Mulheres podem se aposentar aos 62 anos e 
homens, aos 65 anos, ambos com mínimo de 
25 anos de contribuição, 10 anos no serviço 
público e 5 anos no mesmo cargo. 

 
 

Regras de Transição 
O segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa. Todas as modalidades vão 
vigorar por até 14 anos depois de a reforma entrar em vigor. 

RGPS (5 regras) RPPS (2 regras) 

1. Transição por sistema de pontos 

Essa regra soma o tempo de contribuição 

com a idade. Mulheres poderão se 

aposentar a partir de 86 pontos e homens, 

de 96, já em 2019. O tempo mínimo de 

contribuição de 30 anos, para elas, e de 35 

anos, para eles, deverá ser respeitado. A 

cada ano será exigido um ponto a mais, 

chegando a 105 pontos para os homens, em 

2028, e 100 pontos para as mulheres, em 

2033. 

1. Transição por sistema de pontos e 

idade mínima 

Servidores federais também poderão se 

aposentar pelo sistema de pontos, que 

exigirá 86 pontos para mulheres e 96 pontos 

para homens (em 2019), desde que 

cumpram também o requisito de idade 

mínima, que começa em 56 anos para as 

mulheres e em 61 anos para os homens, em 

2019 – passando para 57 e 62 anos, 

respectivamente, em 2022. A cada ano será 

exigido mais um ponto, chegando a 105 para 



 

alor do benefício seguirá a regra geral de 

cálculo da Nova Previdência: 60% da média 

de todas as contribuições registradas desde 

julho de 1994 mais dois pontos percentuais a 

cada ano de contribuição que exceder 15 

anos, para as mulheres, e 20 anos, para os 

homens. 

Os professores da educação básica que 

comprovarem, exclusivamente, exercício da 

função de magistério na educação infantil e 

nos ensinos fundamental e médio terão 

redução de cinco pontos. 

os homens, em 2028, e a 100 para as 

mulheres, em 2033. 

O tempo de contribuição mínimo será de 30 

anos, para mulheres, e de 35 anos para 

homens. Todos deverão ter, pelo menos, 20 

anos de serviço público e 5 anos no cargo 

em que se dará a aposentadoria. 

Poderão se aposentar com o valor integral 

do último salário na ativa as mulheres que 

tiverem completado 62 anos e os homens a 

partir dos 65 anos, desde que tenham 

ingressado na carreira até 31 de dezembro 

de 2003. Para quem tiver ingressado a partir 

de 2004, o cálculo seguirá a regra geral da 

Nova Previdência: 60% da média de todas as 

contribuições mais dois pontos percentuais a 

cada ano de contribuição que exceder 20 

anos (tanto homens quanto mulheres). 

Professores da educação básica terão 

redução de cinco anos na idade e no tempo 

de contribuição, e a pontuação partirá de 81 

pontos para a professora e de 91 para o 

professor, aumentando um ponto, até 

atingir 92 para mulheres e 100 para homens. 

Para isso, esses professores deverão 

comprovar, exclusivamente, tempo de 

efetivo exercício das funções de magistério 

na educação infantil ou nos ensinos 

fundamental e médio. 



 

2. Transição por tempo de contribuição e 

idade mínima 

Por essa regra, as mulheres poderão se 

aposentar aos 56 anos, desde que tenham 

pelo menos 30 anos de contribuição, em 

2019. Já para os homens, a idade mínima 

será de 61 anos e 35 anos de contribuição. A 

idade mínima exigida subirá seis meses a 

cada ano, até chegar aos 62 anos de idade 

para elas, em 2031, e aos 65 anos de idade 

para eles, em 2027. 

O valor do benefício seguirá a regra geral de 

cálculo da Nova Previdência: 60% da média 

2. Transição com idade mínima e pedágio 
de 100% 

 
Essa regra estabelece uma idade mínima e 
um pedágio de 100% do tempo que faltar 
para atingir o tempo mínimo de contribuição 
(30 anos para elas e 35 anos para eles). Para 
servidoras, a idade mínima será de 57 anos e 
para os servidores, de 60 anos. Também será 
necessário comprovar 20 anos no serviço 
público e 5 anos no cargo em que se dará a 
aposentadoria. 

 
O benefício será equivalente à última 
remuneração, para quem tiver ingressado na 
carreira até 31 de dezembro de 2003, ou a 

 
de todas as contribuições efetuadas desde 

julho de 1994 mais dois pontos percentuais 

a cada ano de contribuição que exceder 15 

anos, para as mulheres, e 20 anos, para os 

homens. 

Os professores da educação básica que 

comprovarem, exclusivamente, exercício da 

função de magistério na educação infantil e 

nos ensinos fundamental e médio terão 

redução de cinco anos na idade e no tempo 

de contribuição. 

100% da média de todos os salários desde 
julho de 1994, para os que ingressaram a 
partir de 2004. 

 
Professores da educação básica que 
comprovarem, exclusivamente, exercício da 
função de magistério na educação infantil ou 
no ensino fundamental e médio terão 
redução de cinco anos na idade e no tempo 
de contribuição. 



 

3. Transição com fator previdenciário − 

pedágio de 50% 

Segundo essa regra, as mulheres com mais 

de 28 anos de contribuição e os homens com 

mais de 33 anos de contribuição poderão 

optar pela aposentadoria sem idade mínima, 

desde que cumpram um pedágio de 50% 

sobre o tempo mínimo que faltava para se 

aposentar (30 anos para elas e 35 anos para 

eles). Por exemplo, uma mulher com 29 anos 

de contribuição poderá se aposentar sem 

idade mínima, desde que contribua por mais 

um ano e meio (desse um ano e meio, um 

ano corresponde ao período que 

originalmente faltava para a aposentadoria; 

o meio ano adicional corresponde ao 

pedágio de 50%.) 

O valor do benefício será calculado levando 

em consideração a média de todas as 

contribuições desde julho de 1994, sobre ela 

aplicando-se o fator previdenciário. 

 

4. Transição com idade mínima e pedágio 

de 100% 

Essa regra estabelece uma idade mínima e 

um pedágio de 100% do tempo que faltava 

para atingir o mínimo exigido de 

contribuição (30 anos para elas e 35 anos 

para eles). Para mulheres, a idade mínima 

será de 57 anos e, para homens, de 60 anos. 

Por exemplo, uma mulher de 57 anos de 

idade e 28 anos de contribuição terá de 

trabalhar mais quatro anos (dois que 

 

 



 

faltavam para atingir o tempo mínimo de 

contribuição mais dois anos de pedágio), 

para requerer o benefício. 

Para trabalhadores vinculados ao RGPS, o 

valor da aposentadoria será de 100% da 

média de todos os salários de contribuição 

desde julho de 1994. 

Professores da educação básica que 

comprovarem, exclusivamente, exercício da 

função de magistério na educação infantil e 

nos ensinos fundamental e médio terão 

redução de cinco anos na idade e no tempo 

de contribuição (52 anos de idade e 25 de 

contribuição, para mulheres, e 55 anos de 

idade e 30 de contribuição, para homens). 

 

5. Transição – Aposentadoria por idade 

A regra da aposentadoria por idade exige 
idade mínima de 65 anos para homens. Ou 

seja, no caso deles, nada muda. Para as 

mulheres, a idade mínima começa em 60 

anos, em 2019, e sobe seis meses a cada 

ano, até chegar a 62 anos em 2023. Em 

ambos os casos é exigido tempo de 

contribuição mínima de 15 anos. 

O valor do benefício seguirá a regra geral de 
cálculo da Nova Previdência: 60% da média 

de todas as contribuições mais dois pontos 

percentuais a cada ano de contribuição que 

exceder 15 anos, para mulheres, e 20 anos, 

para homens. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
PÁGINA 46 
O QUADRO RESUMO SOBRE PREVIDÊNCIA NO BRASIL (4.1.2) FOI ALTERADO: 
 

 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

MÓDULO V 
 
 
PÁGINA 24 
O 3º PARÁGRAFO SOBRE PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (1.2.6) FOI ATUALIZADO: 

O melhor exemplo é o do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas - IRPF, baseado justa- mente no 
sistema de isenções e progressividade, para que as pessoas contribuam de acordo com sua ca pacidade 
econômica. Para tanto, a legislação prevê isenção para aqueles que tiverem renda anual inferior a R$ 

22.847,76; tributação na alíquota de 7,5% para aqueles que tiverem renda anual entre R$ 22.847,77 e R$ 
33.919,80; tributação na alíquota de 15% para aqueles que tiverem renda anual entre R$ 33.919,81 e R$ 

45.012,60; tributação na alíquota de 22,5% para aqueles que tiverem renda anual entre R$ 45.012,61 e 
R$ 55.976,16; e tributação em 27,5% para aqueles que tiverem renda anual superior a R$ 55.976,16. Os 

números indicados se referem à tabela progressiva vigente em 2020. 
 

 
 

 



 

 
 
 
PÁGINA 31 
NA TABELA MENSAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FISCAL, O ANO FOI ATUALIZADO PARA 2020: 

 
 

 

O 3º PARÁGRAFO ABAIXO DA TABELA FOI ATUALIZADO: 
As alíquotas também podem ser conferidas na tabela anual abaixo temos o exemplo da tabela referente 

ao exercício de 2020. 
 

 
NA TABELA ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO, O ANO FOI ATUALIZADO PARA 2020: 

 
 
PÁGINA 37 

O TRECHO 2.3.6.2 DECORRENTE DE MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE FOI ATUALIZADO. 
Foi atualizado por: 

O pecúlio por morte ou invalidez permanente recebida pela pessoa física é isento de IRPF 
 

 
PÁGINA 41 

O ANO DO 1º PÁGRAFO SOBRE 2.5.1 DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA, DESCONTO PADRÃO FOI 
ATUALIZADO PARA 2020: 

A declaração simplificada constitui um meio de facilitar a apuração do imposto, mediante desconto de 
20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado ao teto de R$ 16.754,34 (em 2020 ). A aplicação desse 



 

desconto se dá em substituição ao regime de deduções e abatimentos e pode ser utilizado 
independentemente do montante de rendimentos recebidos e do número de fontes pagadoras. 
 
 
PÁGINAS 42 E 43 

O TEXTO SOBRE DECLARAÇÃO COMPLETA; DESPESAS DEDUTÍVEIS (2.5.2) FOI ATUALIZADO:  
A declaração completa, ao contrário da declaração simplificada, deve ser apresentada contendo todas as 

informações relacionadas às deduções e abatimentos das despesas incorridas no decorrer do ano. Para 
tanto, o contribuinte precisa demonstrar claramente a realização das despesas bem como possuir 

documentos idôneos que as comprovem. 
É comum a Receita Federal enviar para a malha fina as declarações que apresentam valores elevados de 

deduções e abatimentos, visando investigar possível crime de sonegação fiscal praticado no intuito de 
obter restituição indevida de imposto ou diminuição do saldo de imposto a pagar. A malha fina requererá  
ao contribuinte a comprovação das despesas dedutíveis através de documentos válidos e idôneos. Com 
isso, muitos contribuintes acabam tendo suas restituições de imposto atrasadas, mesmo tendo deduzido 
e abatido licitamente suas despesas. 

 
Podem ser abatidos ou deduzidos da base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas as 
seguintes despesas (as referências de valores abaixo, são relativas ao exercício de 2018): 
a) Contribuições à Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
b) Contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido 
do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência 
Social, cuja dedução será limitada a 12% do valor total dos rendimentos tributáveis; 
c) Para os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado, serão dedutíveis 

as despesas escrituradas em livro caixa, tais como: i) remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo 
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; ii) emolumentos pagos a terceiros; iii) despesas 

de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; 
d) Dependentes, no valor máximo anual de R$ 2.275,08; 

e) Importâncias pagas a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou 
acordo homologado judicialmente ou escritura pública; 
f) Despesas médicas comprovadas; 

g) Despesas com educação, até o limite anual de R$ 3.561,50 (valor em outubro/2018) por pessoa 
(valor aplicável tanto para educação própria quanto para a de dependentes); 
h) Contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI cujo ônus seja da 
pessoa física, cuja dedução será limitada a 12% do valor dos rendimentos tributáveis. 

i) Doações: 
1. Fundos de amparo à criança e ao adolescente; 
2. Fundos de amparo ao idoso; 
3. Incentivo à Cultura (Fundo Nacional de Cultura) ou apoio direto a projetos e ações sociais 
cadastrados no Programa Nacional de Apoio à Cultura; 
4. Incentivo à Atividade Audiovisual (patrocínios e investimentos em projetos cinematográficos 
credenciados pela Ancine); 
5. Incentivo ao Desporto (doações ou patrocínios no apoio direto a projetos desportivos e para- 



 

desportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte); 
6. Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência  
(Pronas-PCD) 
7. Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon): 
A soma das deduções listadas nos itens 1 a 5 está limitada a 6% do imposto devido. 

Cada uma das deduções listadas nos itens 6 e 7 estão limitadas a 1% do imposto devido. Assim, no total, 
é permitido deduzir até 8% do imposto devido com doações, desde que respeitados os limites acima. 

As doações devem ser feitas no ano-calendário a que se referir a declaração, com exceção das doações 
aos Fundos de amparo à criança e ao adolescente, que podem ser feitas diretamente na declaração, até  

o limite de 3% do imposto devido, e desde que somada às outras doações dos itens 1 a 5 acima não 
ultrapasse o limite de 6% do imposto devido. 

 
 
PÁGINAS 44 
A TABELA DO EXEMPLO FOI ATUALIZADA: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
PÁGINAS 67 

NO 3º PARÁGRAFO DO ITEM 4.1.2.2 O TEXTO FOI ATUALIZADO 
Para: 

Em se tratando de empresa que exerce atividade imobiliária (gestão de bens próprios) a lei não permite 
a opção pelo SIMPLES NACIONAL, quando houver qualquer a atividade de locação de imóveis.”  

 
 

 
PÁGINAS 74 
NO ITEM 6.1.3 (item b: PARA EMPRESAS OFFSHORE) O TEXTO FOI ATUALIZADO 
Para: 
iii) segundo entendimento recente da Receita Federal (SC COSIT 678/2017), a diferença positiva entre o 

valor da devolução de capital em dinheiro e o valor constante na declaração de ajuste anual 
correspondente a participação acionária de empresa no exterior, recebida por pessoa física residente no  
Brasil, transferidos ou não para o Brasil, está sujeita à tributação pela tabela progressiva mensal, com 
posterior ajuste anual. 


