
REDUÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA
PARA BENEFICIÁRIOS
DO FUNDO POSTALIS

A parceria entre a ADCAP e o escritório 
LUISA MORAES ADVOGADOS está 
promovendo a ação judicial do Imposto 
de Renda contra a Receita Federal.

Essa iniciativa tem o objetivo de 
possibilitar REDUÇÃO MENSAL DAS 
RETENÇÕES PARA O RESTO DA VIDA, 
inclusive, com transferência para os 
dependentes, em caso de pensão por 
morte.

Essa parceria foi firmada para 
possibilitar aos associados da ADCAP 
reaver DIREITOS como beneficiário!

QUEM PODE SE BENEFICIAR?

Obrigatório cumprir todos os 
requisitos:

 Ser participante do fundo
 POSTALIS.

 Ter contribuído para a Previdência
 Privada no período entre 1989 e
 1995.

 Receber benefício de Previdência
 Privada mensalmente.

 Sofrer retenção de Imposto de
 Renda na fonte.



QUAIS AS�VANTAGENS:

 Restituição dos valores já pagos nos últimos 5 anos anteriores ao     
 ajuizamento da ação, com juros e correção monetária.

 Restituição dos valores que serão pagos ao longo do processo    
 com juros e correção monetária.

 Redução VITALÍCIA do valor do Imposto de Renda retido no      
 beneficio da previdência.

 Manutenção dessa vantagem tributária para a pensão do      
 dependente.

COMO ESSA PARCERIA PODE TE AJUDAR:

 Avaliação da situação de cada associado de modo individual e prévio ao
 ingresso da ação.

 Proposta de ação judicial junto à Receita Federal.

 Acompanhamento até trânsito em julgado.

 Serviços jurídicos e operação técnica da equipe, com avaliação     
 de retorno e de riscos.



INVESTIMENTO PARA 
PARTICIPANTES ADCAP:

Valor Inicial para Contratação�
(pago no ato):

R$ 400,00

Fruto da parceria entre a ADCAP e o 
LUISA MORAES ADVOGADOS, o 
valor de contratação da ação está 
com DESCONTO aplicado de 50%, 
em cima do custo inicial.

Valor de Custo ao Final da Ação 
Judicial�(em caso de êxito):

- 22% de honorários advocatícios
- 3% de honorários calculista

Observação:
Os percentuais são cobrados sobre o 
valor líquido recebido pelo cliente 
(excluídos valores relativos à impostos 
e taxas).

COMO CONTRATAR?

1. Acesse a loja de aplicativos do seu 
smartphone;

2. Procure por Birô Digital;

3. Baixe o aplicativo e realize seu cadastro;

4. Insira o código ‘‘JUNTOSADCAPLMADV’’ 
e realize o pagamento;

5. Pronto! Agora você pode anexar seus 
documentos e acompanhar as próximas 
etapas do seu processo.

6. A documentação entrará em análise e 
caso seja constatada a inviabilidade da 
ação, todo o valor pago previamente será 
devolvido.

https://apps.apple.com/br/app/bir%C3%B4/id1570370423?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biroapp


ENTRE EM CONTATO COM O 
LUISA MORAES ADVOGADOS:

Luisa Moraes Advogados

@luisamoraes_advogados

@luisamoraesadvogados

Tudo sobre Fundos de Pensão

www.luisamoraesadvogados.com.br

atendimento@luisamoraesadvogados.com.br

(31) 3335-6204 

(31)97348-9943 

https://www.linkedin.com/company/luisa-moraes-advogados
https://www.instagram.com/luisamoraes_advogados/
https://www.facebook.com/2312511608786903/
https://youtube.com/channel/UCJoikX9cX_MyK-zz7nBdtaQ
http://www.luisamoraesadvogados.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531973489943&text=Ol�%2C%20tenho%20interesse%20em%20contatar%20o%20escrit�rio.%20



