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O que é
Sumário

O mercado está demandando cada vez mais os serviços de Recuperação de Créditos Tributários (RCT),
afinal os valores recuperados podem ser empregados de várias maneiras, como reforçar o fluxo de caixa,
realizar investimentos, alavancar novas campanhas de marketing, investir em capacitação e regularizar
passivos.
Para auxiliar os profissionais tributários no processo de prospecção e conquista de novos clientes, disponibilizamos um módulo de Gestão de Propostas e Contratos, com vários modelos editáveis que podem
ser utilizados para padronizar procedimentos e agilizar o processo de negociação.
Além disso, o módulo traz um controle de tudo que foi emitido (propostas e contratos), categorizado por
chance (alta, média e baixa) e por status (em andamento, aceito e recusado).
Com isso, é possível ter uma visão global do montante de créditos a serem recuperados e do total de honorários gerados, em todas as oportunidades disponibilizadas pelo e-Recuperador.
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Como funciona este módulo:
Sumário

PARA GERAR UMA PROPOSTA OU CONTRATO:
•

o usuário deverá ter o crédito apurado em algum dos módulos do e-Recuperador;

•

no menu lateral, deverá clicar em “Nova Proposta ou Contrato”

•

•

•

•

ao ser direcionado para o módulo de Gestão de Propostas e Contratos, deverá selecionar o modelo mais
adequado à sua necessidade;
para visualizar os modelos, basta clicar em “Visualizar”, em cada um dos templates disponibilizados;
uma vez selecionado o modelo, o sistema irá solicitar que o usuário complemente os dados necessários
para a emissão da proposta ou do contrato;
caso o usuário queira realizar alterações na proposta ou no contrato gerado, basta clicar em “Editar
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Template” e fazer os ajustes necessários;
•

após conferir o texto e realizar os ajustes (se necessário for), basta clicar em “Finalizar”, imprimindo ou
salvando a proposta ou o contrato.

Sumário

PARA GERENCIAR PROPOSTAS OU CONTRATOS EMITIDOS:
•

na área de gestão de propostas e contratos o usuário poderá acessar todos os documentos gerados,
aplicar filtros, atualizar os valores de crédito e verificar o total de honorários gerados;

através dos filtros, o usuário poderá visualizar as propostas e contratos gerados por diversos ângulos. É
possível filtrar por:
		 - Empresa
•


- Módulo (Recuperação de PIS/COFINS para empresas do Simples Nacional; Segregação de receitas para empresas do Simples Nacional; Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS; Exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS/COFINS)
		
- Tipo (Proposta; Contrato)
		 - Chance (Alta; Média; Baixa)
		 - Status (Em andamento; Aceito; Recusado)
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o usuário poderá atualizar permanentemente o valor do crédito apurado, a chance e o status de propostas e contratos.

Sumário

o sistema também traz o total de créditos a recuperar e o total e os honorários em potencial, fornecendo um panorama dos negócios gerados.
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Modelos disponibilizados pelo sistema:
Sumário

PIS/COFINS MONOFÁSICOS - SIMPLESNACIONAL
		PROPOSTAS
		
Restituição PIS COFINS Monofásicos: modelo de proposta para o levantamento e recuperação
de eventuais valores de PIS/Pasep e COFINS indevidamente recolhidos pela empresa ao SIMPLES NACIONAL. Honorários sobre o êxito.

		CONTRATOS

			 Contrato Restituição PIS COFINS Monofásicos - SEM multa rescisória: modelo de contrato
para apuração de eventuais créditos decorrentes de recolhimentos a maior realizados pelo CONTRATANTE ao SIMPLES NACIONAL nos últimos 5 (cinco) anos, em virtude da não segregação de receitas para
fins de apuração de PIS/Pasep e de COFINS (produtos sujeitos à tributação monofásica ou substituição
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tributária), bem como a recuperação dos créditos identificados, através da formulação de Pedidos de
Restituição junto à Receita Federal do Brasil, conforme previsto na legislação. Sem multa rescisória.
Sumário

 		 Contrato Restituição PIS COFINS Monofásicos - COM multa rescisória: modelo de contrato
para apuração de eventuais créditos decorrentes de recolhimentos a maior realizados pelo CONTRATANTE ao SIMPLES NACIONAL nos últimos 5 (cinco) anos, em virtude da não segregação de receitas para
fins de apuração de PIS/Pasep e de COFINS (produtos sujeitos à tributação monofásica ou substituição
tributária), bem como a recuperação dos créditos identificados, através da formulação de Pedidos de
Restituição junto à Receita Federal do Brasil, conforme previsto na legislação. Com multa rescisória.

SEGREGADOR DE RECEITAS - PIS/COFINS/ICMS - SIMPLES NACIONAL
		PROPOSTAS
			Proposta Segregação de Receitas - PIS COFINS e ICMS - Honorários recorrentes: modelo de
proposta para segregar, mensalmente, as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação Monofásica ou à Substituição Tributária de PIS/COFINS e à Substituição Tributária do ICMS. Honorá8
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rios recorrentes mensais.
			CONTRATOS

Sumário

				Contrato Segregação de Receitas - PIS COFINS e ICMS - Honorários recorrentes - SEM multa
rescisória: modelo de contrato para segregar, mensalmente, as receitas do CONTRATANTE, decorrentes
da venda de produtos sujeitos à tributação Monofásica ou à Substituição Tributária de PIS/COFINS e à
Substituição Tributária do ICMS. Sem multa rescisória.
				Contrato Segregação de Receitas - PIS COFINS e ICMS - Honorários recorrentes - COM multa rescisória: modelo de contrato para segregar, mensalmente, as receitas do CONTRATANTE, decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação Monofásica ou à Substituição Tributária de PIS/COFINS e
à Substituição Tributária do ICMS. Com multa rescisória.
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EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
			PROPOSTAS

Sumário

				Proposta Ação Judicial para Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS - apenas
êxito: modelo de proposta para o levantamento e recuperação dos valores de PIS/Pasep e COFINS indevidamente recolhidos por sua empresa em virtude da inclusão do ICMS na base de cálculo destas contribuições. Apenas honorários sobre o êxito.
				Proposta Ação Judicial para Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS - inicial +
êxito: modelo de proposta para o levantamento e recuperação dos valores de PIS/Pasep e COFINS indevidamente recolhidos por sua empresa em virtude da inclusão do ICMS na base de cálculo destas contribuições. Cobrança de valor inicial e também de honorários sobre o êxito.
			CONTRATOS
				Contrato Ação Judicial para Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS - apenas
êxito: modelo de contrato para propositura de ação judicial para a exclusão do ICMS da base de cálculo
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do PIS – Programa de Integração Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social. Apenas honorários sobre o êxito.
Sumário

				Contrato Ação Judicial para Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS - inicial +
êxito: modelo de contrato para propositura de ação judicial para a exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS – Programa de Integração Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social. Cobrança de valor inicial e também de honorários sobre o êxito.
				Contrato Cálculo para Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS: modelo de contrato para a realização de auditoria digital para apurar os valores referentes à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS – Programa de Integração Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Apenas honorários iniciais.
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EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
		PROPOSTAS

Sumário

		 Proposta Ação Judicial para Exclusão do ISSQN da Base de Cálculo do PIS/COFINS - apenas
êxito: modelo de proposta para o levantamento e recuperação dos valores de PIS/Pasep e COFINS indevidamente recolhidos por sua empresa em virtude da inclusão do ISSQN na base de cálculo destas contribuições. Apenas honorários sobre o êxito.
			 Proposta Ação Judicial para Exclusão do ISSQN da Base de Cálculo do PIS/COFINS - inicial +
êxito: modelo de proposta para o levantamento e recuperação dos valores de PIS/Pasep e COFINS indevidamente recolhidos por sua empresa em virtude da inclusão do ISSQN na base de cálculo destas contribuições. Cobrança de valor inicial e também de honorários sobre o êxito.
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		CONTRATOS
Sumário

			 Contrato Ação Judicial para Exclusão do ISSQN da Base de Cálculo do PIS/COFINS - apenas êxito: modelo de contrato para propositura de ação judicial para a exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS
– Programa de Integração Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Apenas honorários sobre o êxito.
			 Contrato Ação Judicial para Exclusão do ISSQN da Base de Cálculo do PIS/COFINS - inicial + êxito: modelo de contrato para propositura de ação judicial para a exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS
– Programa de Integração Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Cobrança de valor inicial e também de honorários sobre o êxito.
			 Contrato Cálculo para Exclusão do ISSQN da Base de Cálculo do PIS/COFINS: modelo de contrato
para a realização de auditoria digital para apurar os valores referentes à exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS – Programa de Integração Social e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social. Apenas honorários iniciais.
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