
Sua empresa tem impostos previdenciários a recuperar? Investir em 
Consultoria Previdenciária é uma das garantias que sua empresa tem para 

reduzir e recuperar tributos.

Na relação previdenciária, a pessoa jurídica é a 
grande responsável pelo custeio da Previdência 
Social, principalmente por intermédio do recolhi-
mento de contribuições sociais incidentes sobre a 
folha de salários.

A importância dos eventos relacionados à Previ-
dência Social e os efeitos de âmbito financeiro 
para as empresas são cada vez mais evidentes. Seja 
de ordem meramente contributiva, seja reflexo da 
percepção de benefícios por seus colaboradores, o 
fato é que muitas empresas têm sentido o im-
pacto das mudanças pelo aumento das despesas 
anuais.

Diante desse cenário, cresce a cada dia a necessi-
dade das empresas realizarem seu Planejamento 
Previdenciário Empresarial.

O FC&P é um escritório dedicado à Advocacia 
Contenciosa e Consultiva nas áreas do Direito 

Previdenciário Corporativo e Individual, realizando 
serviços de planejamento, revisão e recuperação 
de créditos previdenciários.

Confira, na próxima página, como funciona a 
consultoria para a empresa e funcionários.
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Consultoria Previdenciária

Uma Luz na Recuperação de Impostos:

Conheça sua importância
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Para Seus Colaboradores:

Ÿ Planejamento de aposentadoria – RGPS (contagem de 
tempo de serviço/contribuição).

Ÿ Verificação e adequação da situação cadastral junto ao 
INSS.

Ÿ Simulação de renda mensal inicial.

Ÿ Aposentadoria especial.

Ÿ Revisão de benefícios previdenciários.

Para Sua Empresa:

Ÿ Identificação de créditos previdenciários incidentes na 
folha de salários passíveis de redução, restituição e/ou 
compensação (inclusive dos últimos 5 anos).

Ÿ Apuração de valores retidos em Notas Fiscais de servi-
ços, passíveis de restituição e compensação dos últi-
mos 5 anos.

Ÿ Estudo e adequação de RAT/SAT.

Ÿ Consultoria preventiva de alterações no FAP e defesa 
de afastamentos com reconhecimento de NTEP.

Ÿ Defesa judicial em ações regressivas.

No Que Consiste o Planejamento Previdenciário?

AUTORIA 

A FC&P Advocacia Previdenciária Empresarial é uma parceira da PLUS Contábil 
no segmento de Advocacia Consultiva e Contenciosa Previdenciária Empresarial.

fcp.advocaciaprevidenciaria@gmail.com +55 (11) 4726-4040
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