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1.Apresentação 

1.1. Mensagem dos Presidentes 

 

JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO 

Presidente OAB/CE – Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional do Ceará. 

  

 Para advogar é necessário ter ousadia, dedicação, persistência e organização. 

Ousadia para enfrentar uma rotina que não pode ser prevista e que sempre traz novos 

desafios; dedicação para alcançar o patamar ideal de estudos; persistência para agir 

de modo a se destacar dos seus pares, garantindo um espaço no concorrido mercado 

de trabalho; e organização para atuar de maneira célere às demandas do dia a dia.  

 O Estado do Ceará tem um número crescente de profissionais do Direito. Nunca 

na história da OAB tivemos tantos jovens advogados fazendo parte das comissões 

temáticas da Ordem. Como presidente da OAB Ceará, tenho me dedicado, ao lado de 

toda a diretoria, para oferecer à advocacia uma gestão comprometida com cinco pilares: 

Prerrogativas, defesa, estrutura, assistência e capacitação. Além disso, estamos 

colocando em prática o projeto “OAB 360°”, que consiste em monitorar o andamento e 

a produtividade das comissões temáticas, conferindo maior eficiência e transparência 

ao trabalho exercido por elas.   

 A presente cartilha é uma ação efetiva da OAB Ceará, realizada através do 

pulsante trabalho da Comissão de Direito Tributário. Trata-se de um importante 

instrumento para o aprimoramento e qualificação da advocacia e suporte para a 

sociedade. A publicação explica de forma simples e direta pontos como as implicações 

do não recolhimento dos tributos, o Simples e a sociedade de advogados, dentre outros 

relevantes temas na área. A preocupação com o aprimoramento profissional é uma 

constante, por isso, desejo que esse material alcance o maior número possível de 

advogados e advogadas cearenses e possa ser extremamente útil para toda a 

sociedade.  

Boa leitura! 
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JEFFERSON DE PAULA VIANA FILHO 

Presidente da CDTrib – Comissão de Direito 

Tributário 

 

 A constante alteração da legislação tributária trouxe para esta Comissão de 

Direito Tributário da OAB/CE a importante missão de elaborar a presente cartilha, 

visando fornecer um material auxiliar e objetivo de consulta aos profissionais e colegas 

advogados. 

 Assim, elaboramos um estudo sobre a tributação do advogado autônomo, a 

tributação da sociedade de advogados, as novidades sobre o Simples Nacional e uma 

abordagem sobre o Microempreendedor Individual – MEI e o Imposto de Renda (IRPF). 

 Considerando também a complexidade da legislação tributária e as constantes 

alterações do IR, esta Comissão buscou compilar as informações mais recentes e 

apresenta-las de forma objetiva em forma de Cartilha. 

 Por fim, cumpre-nos dizer que esta Comissão está e estará sempre a serviço de 

toda a classe, aberta ao diálogo e contribuições sobre o tema aqui apresentado. 
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1.2. Introdução  

 

1.3. Conceito de Tributação e a 

Atividade Financeira do Estado  

 O Estado existe para a 

consecução do bem comum. Para 

atingir tal mister, precisa obter recursos 

financeiros, o que faz, basicamente, de 

duas formas: originária (pelo patrimônio 

do Estado) e derivada (pelo patrimônio 

particular). 

 Na obtenção de receitas 

derivadas, o Estado utiliza-se de suas 

prerrogativas e edita uma lei obrigando 

o particular que pratique determinados 

atos ou se ponha em certas situações a 

entregar valores aos cofres públicos, 

independentemente de sua vontade. 

Como exemplo, aquele que auferiu 

rendimento será devedor do imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza (Imposto de Renda – IR). 

 E o que vem a ser “tributação”? A 

tributação diz respeito à ação e efeito de 

tributar, em que se incluem todas as 

verbas, mesmo as que se arrecadam 

como taxas, pedágios ou emolumentos, 

que não podem ser tidos como 

impostos, propriamente. Já o tributo, 

igualando-se ao sentido de imposto, é a 

contribuição devida por todo cidadão 

estabelecido, ou residente num Estado, 

ou que dele tire proveitos pecuniários, 

para a formação da receita pública, 

destinada a suprir os encargos públicos 

do mesmo Estado. 

 Interessante mencionar que 

Estado algum sobrevive e progride sem 

a tributação dos seus cidadãos. E para 

que isso ocorra, necessário seja 

entender tal processo, como quem 

paga, o que se paga e quando ocorre 

seu recolhimento aos cofres públicos. O 

advogado, como qualquer outro 

profissional que presta serviços e gera 

receita, é passível de tributação. 

 No decorrer desta Cartilha 

explicativa, iremos trabalhar as formas 

de composição e declaração do imposto 

de renda – IR, seja no quesito IRPF, 

IRPJ, IR para escritório de advocacia e 

MEI. 

 

1.4. Implicações do Não 

Recolhimento dos Tributos  

 As obrigações tributárias, tanto 

de prestação de tributo como deveres 

formais ou de instrumento, supõem a 

possibilidade de descumprimento. 

Como se dá com quaisquer normas de 

conduta, o destinatário do comando 

pode, por variadas razões, proceder de 

modo diferente do querido pela ordem 

jurídica. Aí é que se põe a noção de 

infração, trazida numa conduta contrária 

ao direito. 
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 No âmbito tributário/fiscal, as 

infrações podem acarretar diferentes 

consequências, como pagamentos de 

multas ou penalidades pecuniárias. Em 

certas hipóteses, a infração pode 

ensejar punição de ordem mais severa, 

quais sejam, as penas criminais. 

 Os serviços do advogado, assim 

como uma infinidade de outros serviços 

e de outros profissionais, são tributados. 

Pouco importa se o serviço é prestado 

por advogado autônomo ou por 

integrantes de uma Sociedade de 

Advogados, tem que realizar o 

recolhimento dos tributos, sob o risco de 

autuação por parte do Fisco. 

 Com a evolução da tecnologia e 

com modernos programas de 

processamento de dados, cada vez 

mais o Fisco pode identificar a renda e o 

patrimônio do contribuinte. Hoje, 

praticamente as três esferas de 

Governo trocam informações, cruzam 

dados (entre si e com instituições 

financeiras), em busca de indícios de 

possíveis fraudes e/ou sonegação 

fiscal, tudo isso com grande firmeza e 

celeridade. 

 No caso do advogado, sabemos 

que a sua atividade é pública. Basta o 

número de sua inscrição na OAB para 

se levantar quantos e quais são os 

processos em que ele atua. Se o 

advogado não recolhe o IR, por 

exemplo, nada impede que o Fisco, de 

posse desses dados, o autue por 

sonegação fiscal. Outra questão 

interessante é o recolhimento da 

contribuição previdenciária daquele 

profissional. Além de evitar autuações 

fiscais, o devido recolhimento desse 

tributo garante ao advogado, autônomo 

ou como sócio de uma Sociedade, uma 

série de direitos, tais como 

aposentadoria, pensão por morte, 

auxílio-doença, dentre outros. 

 

2. Tributação do 

Advogado Autônomo  

 A tributação do advogado 

autônomo diversa daquela do advogado 

integrante de Sociedade de Advogados, 

onde aquele profissional está sujeito a 

pagar o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS, o Imposto de 

Renda Pessoa Física – IRPF e a 

Contribuição para a Seguridade Social – 

INSS. 

 

2.1.Tributação Municipal  

2.1.1. ISSQN 

 A competência para tratar da 

matéria referente ao imposto sobre 

serviço de qualquer natureza (ISSQN) 
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foi dada aos municípios e ao Distrito 

Federal por nossa Constituição Federal 

em seu art.156, III, CF/88. 

 O ISSQN é o imposto que incide 

sobre a prestação de serviços, está 

regulado pela Lei complementar nº 116, 

de 31 de julho de 2003, onde se 

encontram definidos quais serviços 

sofrerão a incidência deste imposto. O 

serviço de advocacia está presente no 

item 17.14 da lista, portanto passível de 

sofrer tributação. 

 A lei complementar que rege este 

tributo diz em seu art. 7º que a base de 

cálculo do ISSQN será o valor do 

serviço prestado, e em seu art. 8º limita 

as alíquotas em no mínimo de 2% e no 

máximo de 5% sobre a base de cálculo.  

 A legislação municipal de 

Fortaleza trata do ISSQN na lei 

complementar 159, de 23 de dezembro 

de 2013, encontramos também uma 

lista dos serviços tributáveis no anexo I 

desta lei. 

 No art. 245 da referida lei do 

município de Fortaleza define as 

alíquotas de: 2% para os serviços 

constantes dos subitens 8.1, 11.2, 11.3, 

16.1 e 16.2 do anexo I da lei; 3% sobre 

os serviços constantes dos itens 4 e 5 e 

dos subitens 7.2, 7.4, 7.5 e 13.4 da lista 

do anexo I da lei; os demais serviços 

deverão ser tributados sob a alíquota de 

5%. 

 Assim o serviço de advocacia 

será tributado no percentual de 5% visto 

está presente no subitem 17.13 do 

anexo I desta lei. 

 Existe ainda uma forma de 

contribuição do ISS para os 

profissionais autônomos que estejam no 

Cadastro de Produtores de Bens e 

Serviços do Município (CPBS), no qual 

é estabelecido um valor fixo anual de R$ 

600,00 (seiscentos reais) para a 

advocacia, visto haver a necessidade de 

nível superior para o exercício da 

profissão. Caso não esteja no CPBS o 

profissional autônomo equiparam-se à 

pessoa jurídica pra fins de tributação do 

imposto (art. 247, §2º, LC 159/2013). 

 O local devido para pagamento 

do imposto é local do estabelecimento 

prestador ou, na falta deste, no local do 

domicílio do prestador, (art. 224, 

LC.159/2013). 

  

 2.2.Tributos Federais  

 2.2.1. IRPF 

 A competência para a instituição 

do IR é da União (ou seja, é um imposto 

federal) e consta do artigo 153, III, da 

Constituição Federal, o qual estabelece 

critérios como generalidade, 

universalidade e progressividade. Já os 

artigos 43 a 45 do Código Tributário 

Nacional nos mostra o fato gerador, a 
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base de cálculo e os contribuintes. O 

IRPF tem suporte nas Leis 7.713/88 e 

9.250/95, dentre outras. Temos também 

o Decreto 3000, de 26 de março de 

1999, que regulamenta a tributação, 

fiscalização, arrecadação e 

administração tanto do IRPF como do  

IRPJ. E contamos ainda com a IN RFB 

1.500/2014, que dispõe das normas 

gerais de tributação relativas ao IRPF. 

 O Imposto de Renda tem como 

hipótese de incidência o acréscimo 

patrimonial, em virtude da aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica 

da renda resultante do capital, do 

trabalho ou da combinação de ambos, e 

também de proventos de qualquer 

natureza (acréscimos decorrentes de 

uma atividade que já cessou). 

 De acordo com a Instrução 

Normativa RFB nº 1.871, de 20 de 

fevereiro de 2019, está obrigada a 

apresentar a Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto de Renda Pessoa 

Física referente ao exercício de 2019, a 

pessoa física residente no Brasil que, no 

ano-calendário de 2018: 

 O profissional autônomo deve 

pagar o Imposto de Renda Pessoa 

Física, estando sujeito à alíquota de 

7,5% a 27,5%, conforme tabela 

progressiva do IRPF, 

consideravelmente maior do que o 

imposto de renda da pessoa jurídica. 

 Para uma precisa apuração do 

IRPF, é importante que o trabalhador 

autônomo contabilize todas as suas 

receitas e despesas em um livro-caixa. 

Todos os recebimentos de pessoas 

físicas estão sujeitos ao recolhimento do  

IRPF mensalmente, o que torna o livro-

caixa essencial. As pessoas jurídicas, 

ao efetuarem pagamentos ao advogado 

autônomo, por exemplo, são obrigadas 

a reter na fonte o IRPF, o INSS e o ISS, 

quando for o caso. Como tais 

rendimentos estão sujeitos à retenção 

na fonte, eles não incorporam a base de 

cálculo do imposto devido, ou seja, não 
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incorporam a base de cálculo do carnê-

leão.  

  

 Para facilitar a vida do 

contribuinte, a RFB disponibiliza em seu 

sítio na internet o programa Carnê-Leão 

(Livro-caixa), que pode ser baixado no 

seguinte endereço: 

http://receita.economia.gov.br/orientacao

/tributaria/pagamentos-e-

parcelamentos/pagamento-do-imposto-de-

renda-de-pessoa-fisica/carne-leao. 

 Refere-se a um programa 

relativamente simples de ser utilizado e 

extremamente útil, inclusive para ajudar 

a reduzir a carga tributária do sujeito 

passivo. Nem sempre o profissional 

sabe que é possível realizar algumas 

deduções da base de cálculo, como, por 

exemplo, dos valores pagos a 

funcionários com vínculo empregatício, 

aluguel do escritório e etc. 

 

 

 

 

 

 Outra vantagem do programa é 

que, ao final do ano, o contribuinte terá 

um histórico de suas receitas e 

despesas, o que pode ajudá-lo a 

planejar seu orçamento para o ano 

seguinte, além de fornecer uma visão 

geral dos resultados de sua atividade ao 

longo do ano. 

 Vale ressaltar que o programa 

possui três abas na parte inferior da tela: 

Livro Caixa – Identificação; Livro Caixa 

– Escrituração e Demonstrativo de 

Apuração. Uma vez adicionados os 

dados do contribuinte, basta clicar na 

aba “Livro Caixa – Escrituração” e 

realizar o lançamento das receitas e 

despesas, tomando o cuidado de 

selecionar a espécie adequada de 

receita ou despesa, conforme o caso. 

 Cabe a observação que deverá 

ser adotado um rigoroso controle em 

relação aos valores levantados dos 

clientes junto ao Poder Judiciário e 

depositados na conta bancária do 



CARTILHA DA TRIBUTAÇÃO NA ADVOCACIA 

 
 

13 

  

profissional autônomo. Neste caso 

sugere-se manter um arquivo com 

documentação hábil e idônea relativa ao 

depósito e ao repasse do valor ao 

cliente. 

 O Fisco, ao proceder a 

fiscalização, analisa o extrato bancário 

do contribuinte e o intima a comprovar 

com documento hábil e idôneo a origem 

de cada depósito em sua conta. Cada 

valor não comprovado é tributado como 

omissão de receita. Vários advogados, 

por exemplo, já foram autuados 

indevidamente em valores significativos, 

pois não tiveram o cuidado de guardar 

os documentos necessários à 

comprovação de que o valor depositado 

pertencia ao cliente, inclusive o recibo 

do repasse do dinheiro. 

  

2.2.2. INSS 

 As contribuições sociais, que são 

de competência exclusiva da União, são 

contribuições destinadas ao custeio da 

Seguridade Social, paga pelo 

trabalhador, cuja previsão se encontra 

no art. 195, II, da Constituição Federal.  

 Como o advogado autônomo é 

uma Pessoa Física, então a lei o 

considera como um contribuinte 

individual. Por consequência, o 

advogado deve contribuir com a 

previdência, cuja alíquota é de 20%, 

determinada pelo art. 21, da Lei nº 

8.212/91. 

 Os limites da contribuição são 

estabelecidos pelo Ministério da 

Previdência Social e o Ministério da 

Fazenda, através de uma portaria 

interministerial. 
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Segue a Tabela Atualizada de 2019: 

 

 

Tabela do INSS Autônomo 2019 – Atualizada 

Salário de Contribuição (R$) Alíquota (%) Valor 

R$ 998,00 

5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo 

de Contribuição – Plano Simplificado Baixa 

Renda) 

R$ 49,90 

R$ 998,00 

11% (não dá direito a Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição – Plano Simplificado 

Geral) 

R$ 109,78 

R$ 998,00 até R$ 5.531,31 20% (Plano Normal) 

De R$ 199,60 (sobre o 

mínimo) até R$ 1.106,26 

(sobre o teto) 

 

  

 O salário de contribuição para o 

advogado é a remuneração auferida em 

uma ou mais empresas ou pelo 

exercício de sua atividade durante o 

mês, observado o limite máximo 

estabelecido. 

 Vejamos um exemplo: 

 Quando o advogado autônomo 

presta serviço às pessoas jurídicas 

estas deverão reter 11% (onze por 

cento) do valor do salário base (valor do 

serviço). 

 Sabemos que a alíquota é de 

20% sobre o salário de contribuição, 

logo, o profissional deverá 

complementar a contribuição mediante 

o recolhimento de mais 9% (nove por 

cento) sobre o valor do serviço, ou seja, 

11% + 9% totalizando 20%. 

 Em ambos os casos, deve ser 

observado o valor máximo do salário de 

contribuição. Além dos 11% (onze por 

cento) que serão descontados do valor 

pago ao advogado, as pessoas jurídicas 

deverão recolher outros 20% (vinte por 

cento) de contribuição ao INSS sobre a 

totalidade do valor do serviço (art. 22, III 

da Lei nº 8.212/1991), o que torna a 

contratação de profissionais autônomos 

consideravelmente onerosa às 

empresas. 
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 Muita atenção agora, o advogado 

só deve pagar o INSS sobre o salário de 

contribuição. Assim, caso haja mais de 

uma fonte pagadora, e uma ou mais 

delas retenha valores correspondentes 

ao teto de contribuição, deve-se 

informar às demais fontes para que não 

haja retenção superior, ou seja, tais 

recolhimentos devem ser comprovados, 

evitando que seja feita a retenção 

indevidamente pela empresa.  

 Deverá ser solicitado à empresa 

que remunerar o advogado autônomo o 

comprovante de pagamento pelo 

serviço prestado, no qual deverá 

constar, além dos valores pagos a ele e 

do desconto feito a título de contribuição 

previdenciária (11%), a identificação 

completa da empresa, seu CNPJ e o 

número de inscrição do advogado no 

INSS.  

 As contribuições previdenciárias 

devem ser recolhidas por meio da Guia 

da Previdência Social – GPS. Para tanto 

o advogado, caso não tenha inscrição 

no INSS, deverá providenciá-lo. Sem os 

dados do contribuinte (NIT/PIS/ PASEP) 

não é possível realizar a emissão da 

GPS. 

 A Receita Federal do Brasil 

atualmente disponibiliza um programa 

através de seu site sendo uma solução 

segura para gerar a GPS com código de 

barras, que pode ser paga no banco ou 

nas casas lotéricas.  

 Para baixar o programa basta 

acessar o seguinte endereço eletrônico:  

https://www.inss.gov.br/servicos-do-

inss/calculo-da-guia-da-previdencia-

social-gps/ 

 

3. Tributação da 

Sociedade de 

Advogados  

3.1.Introdução 

 Os escritórios de advocacia para 

se tornarem regulares como pessoa 

jurídica, devem, inicialmente, analisar 

qual o tipo societário que lhe cabe, antes 

de abrir uma empresa. 

 O tipo societário de uma empresa 

está ligado à alguns fatores. A primeira 

coisa a se pensar é se pretende 

trabalhar sozinho ou se terá sócios. 

Esses fatores impactam diretamente na 

situação fiscal dos sócios, senão 

vejamos: 

 Caso o desejo seja trabalhar 

sozinho, sob o manto de uma pessoa 

jurídica, a forma societária será a 

Empresa Individual de 

Responsabilidade - EIRELI, cujo capital 

social, devidamente integralizado, que 
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não será inferior a 100 (cem) vezes o 

maior salário mínimo vigente no país, 

conforme o Art. 980 A da Lei 

12.441/2011. A integralização em 

dinheiro é o ato em que o titular 

entrega/transfere aquele montante de 

seu patrimônio (pessoa física) para a 

empresa (pessoa jurídica). 

 Uma vez que o ato constitutivo é 

registrado ele passa a ter validade legal 

a todos os órgãos, inclusive na Receita 

Federal, que é um órgão fiscalizador. 

Então para que se opte pela constituição 

de uma EIRELI se faz necessário haver 

o recurso na pessoa física do titular. 

 Se a opção for trabalhar com 

sócios, a forma societária será a 

sociedade empresária limitada, do qual 

é o tipo societário mais utilizado no 

Brasil. Neste tipo societário o capital 

pode ser formado por qualquer valor e, 

ainda, dependendo do montante, o 

capital pode ser integralizado de forma 

parcelada, conforme o recurso 

financeiro de cada sócio.  

 

3.2.Tributos Municipais  

3.2.1. ISSQN  

 Conforme o Art. 5º da Lei 

Complementar 116/2003 contribuinte é 

o prestador do serviço e tem como fator 

gerador a prestação dos serviços 

constante da lista do anexo I da citada 

lei. 

 No Município de Fortaleza o ISS 

tem como norma especifica o Código 

Tributário Municipal instituído pela Lei 

Complementar nº 159 de 23.12.2013 

como o art. 9º, § 1º, do Decreto-lei 

406/68 não foi revogado pelo art. 10 da 

Lei Complementa 116/2003, o regime 

jurídico de tributação das sociedades 

uniprofissionais obriga as 

municipalidades a cobrar valores fixos a 

título de ISS, estando a atividade de 

advocacia inserida no item 88 inserida 

da lista anexa aquela norma.  

 O Decreto-Lei 406, embora seja 

do ano de 1967, foi recepcionado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como 

tendo status de lei complementar, desta 

forma, a tributação por valores fixos 

decorre de lei complementar que rege a 

matéria, a qual deve ser observada 

pelos municípios onde está localizada a 

sociedade. 

 Deve-se atentar também para o 

fato de que, por ser tributo sujeito a 

alíquotas fixas, pago em função do 

número de profissionais que integram a 

sociedade e não em razão do valor dos 

serviços prestados, o ISS não deve ser 

retido.  

 O Código Tributário do Município 

de Fortaleza, instituído pela lei 

Complementar nº 159/203 fixa, em seu 
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artigo 250, os valores a serem pagos 

pelas sociedades de profissionais, in 

verbis: 

Art. 250. O valor do imposto a ser pago 

pelas sociedades de profissionais será 

calculado, mensalmente, em relação a 

cada profissional habilitado, seja sócio, 

empregado ou trabalhador temporário, 

que preste serviço em nome da 

sociedade, e determinado com base nos 

seguintes valores: 

I - R$ 140,00 (cento e quarenta reais) 

por profissional, para sociedade com até 

5 (cinco) profissionais; 

II - R$ 160,00 (cento e sessenta reais) 

por profissional, para sociedade com 6 

(seis) a 10 (dez) profissionais; 

III - R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por 

profissional, para sociedade com 11 

(onze) a 15 (quinze) profissionais; 

IV - R$ 200,00 (duzentos reais) por 

profissional, para sociedade com 16 

(dezesseis) a 20 (vinte) profissionais; 

V - R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) 

por profissional, para sociedade com 

mais de 20 (vinte) profissionais. 

Parágrafo único. Na determinação do 

valor da cota por profissional será 

considerada a soma dos profissionais 

habilitados de todos os 

estabelecimentos da sociedade, 

devendo o imposto ser recolhido por 

estabelecimento na devida proporção 

do número de profissionais. 

 Atendidas as condições acima 

mencionadas para o recolhimento do 

ISSQN, fica vedado ao contribuinte o 

recolhimento do imposto com base no 

preço dos serviços, ainda que este 

regime de tributação lhe seja mais 

favorável. 

 

3.3.Tributos Federais  

 Diz o Código Tributário Nacional, 

no artigo 44, que a base de cálculo do 

imposto de renda das pessoas jurídicas 

é o montante real, arbitrado ou 

presumido da renda ou dos proventos 

tributáveis. 

 Existem, portanto, três formas de 

tributação das pessoas jurídicas no 

Brasil, a título de imposto de renda, 

todas baseadas na metodologia de 

apuração do lucro no período, que pode 

ser:  Lucro Real, Lucro Presumido ou 

Lucro Arbitrado.  

 Para a escolha relativa a um dos 

regimes de tributação acima citado, se 

faz necessário um efetivo planejamento 

tributário, uma vez que, a legislação não 

permite a mudança de sistemática no 

mesmo exercício, a opção por uma das 

modalidades será definitiva. Se a 

decisão for equivocada, ela terá efeito o 

ano todo. 

 

3.3.1. IRPJ  

 Diz o Código Tributário Nacional, 

no artigo 44, que a base de cálculo do 

imposto de renda das pessoas jurídicas 

é o montante real, arbitrado ou 



CARTILHA DA TRIBUTAÇÃO NA ADVOCACIA 

 
 

18 

  

presumido da renda ou dos proventos 

tributáveis. 

 Existem, portanto, três formas de 

tributação das pessoas jurídicas no 

Brasil, a título de imposto de renda, 

todas baseadas na metodologia de 

apuração do lucro no período, que pode 

ser:  Lucro Real, Lucro Presumido ou 

Lucro Arbitrado.  

 Para a escolha relativa a um dos 

regimes de tributação acima citado, se 

faz necessário um efetivo planejamento 

tributário, uma vez que, a legislação não 

permite a mudança de sistemática no 

mesmo exercício, a opção por uma das 

modalidades será definitiva. Se a 

decisão for equivocada, ela terá efeito o 

ano todo. 

 

3.3.1.1. Lucro Real  

 Lucro real é a regra geral para 

apuração do Imposto de Renda das 

Pessoas Jurídicas – IRPJ e da 

Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL. Ao mesmo tempo em 

que é o regime geral, também é o mais 

complexo. 

 A partir de 1º de janeiro de 2014 

estão obrigadas à sistemática do lucro 

real as pessoas jurídicas: 

I. Cuja receita total, no ano-

calendário anterior seja superior 

ao limite de R$ 78.000.000.00 

(setenta e oito milhões de reais) 

ou a R$ 6.500.000,00 (seis 

milhões e quinhentos mil reais) 

multiplicados pelo número de 

meses de atividade do ano-

calendário anterior, quando 

inferior a 12 (doze) meses, 

conforme art. 13 da Lei 

12.814/2013 

II. Cujas atividades sejam de 

bancos, caixas econômicas, 

bancos de investimento, 

sociedades de crédito imobiliário, 

sociedades corretoras de título, 

valores mobiliários e câmbio, 

distribuidora de títulos e valores 

mobiliários, empresas de 

arrendamento mercantil, 

cooperativas de crédito, 

empresas de seguros privados e 

de capitalização e entidades de 

previdência privada aberta; 

III. Que tiverem lucros, 

rendimentos ou ganhos de capital 

oriundos do exterior; 

IV. Que, autorizadas pela 

legislação tributária, usufruam de 

benefícios fiscais relativos a 

isenção ou redução dos 

impostos; 

V. Que, no decorrer do ano 

calendário, tenham efetuado 

pagamento mensal pelo regime 

de estimativa; 
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VI. Que explorem as 

atividades de prestação 

cumulativa e contínua de 

serviços de assessoria creditícia, 

mercadológica, gestão de 

crédito, seleção e riscos, 

administração de contas a paga e 

a receber, compras de direitos 

creditórios resultantes de vendas 

mercantis a prazo ou de 

prestação de serviços (factoring); 

VII. Que explorem as 

atividades de securitização de 

créditos imobiliários, financeiros 

e do agronegócio. 

 

 Também estão obrigadas ao 

Lucro Real as empresas imobiliárias, 

enquanto não concluídas as operações 

imobiliárias para as quais haja registro 

de custo orçado, assim entendida a 

modalidade de tratamento contábil dos 

custos futuros de conclusão de obras.     

 Para apuração do Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 

Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) no regime de Lucro 

Real, pode ser feita de duas formas: 

Lucro Real Anual e Lucro Real 

Trimestral. 

 O regime de escrituração contábil 

exigido para o Lucro Real é o regime de 

competência. Segundo o princípio da 

competência, as receitas e despesas 

devem ser incluídas na apuração do 

resultado do período em que ocorrerem, 

sempre simultaneamente, quando se 

correlacionarem, independentemente 

de recebimento ou pagamento. 

a) Lucro Real Anual 

 As pessoas jurídicas que 

optarem pela apuração do lucro real 

anual terão que pagar, mensalmente, a 

título de antecipação mensal, o imposto 

de renda e a contribuição social sobre o 

lucro calculado por estimativa, de forma 

semelhante ao Lucro Presumido. O 

imposto e a contribuição social sobre as 

operações do mês terão que ser pagos 

até o último dia útil do mês subsequente. 

 Os percentuais aplicáveis sobre a 

receita bruta variam de acordo com a 

atividade da pessoa jurídica e constam 

do art. 15 da Lei 9249/95. 

 Nesta opção, há, ainda, a 

possibilidade de levantar balanços ou 

balancetes mensais, reduzindo ou 

suspendendo o recolhimento do IRPJ e 

da CSLL, caso demonstre-se que o 

lucro real efetivo é menor do que aquele 

estimado ou que a pessoa jurídica está 

operando com prejuízo fiscal. 

 Poderão ser deduzidos do valor 

do imposto apurado no mês: 

I. Os incentivos fiscais 

relativos a Programa de 

Alimentação do Trabalhador 
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(PAT), doações e patrocínios 

culturais, investimentos em 

projetos audiovisuais e doações 

a Fundo dos Direitos da Criança 

e do Adolescentes, observados 

os limites e as condições 

estabelecidos na lei; 

II. – o imposto de Renda 

pago ou retido na fonte sobre 

receitas computadas na 

determinação da base de cálculo.  

Observamos que não pode ser 

deduzido o imposto retido na 

fonte sobre rendimentos de 

aplicações financeiras de renda 

fixa, nem o imposto pago 

separadamente sobre o ganho 

líquido de operações financeiras 

de renda variável. 

III. O imposto de Renda pago 

a maior ou indevidamente em 

períodos anteriores. 

 

 Saliente-se que o exercício dessa 

opção implica a obrigatoriedade de 

apuração anual do lucro real, ficando a 

empresa impedida de optar pela 

tributação com base no lucro presumido. 

 

b) Lucro Real Trimestral  

 O artigo 1º da lei 9430/96 

substituiu a apuração do lucro real 

mensal pela apuração trimestrais, 

encerrados nos dias 31 de março, 30 de 

junho, 30 de setembro e 31 de 

dezembro de cada ano calendário. 

Portanto, nesta modalidade, teremos 

durante o ano 4 (quatro) apurações 

definitivas, não havendo antecipações 

mensais como ocorre na opção de 

ajuste anual. 

 No lucro real trimestral, o lucro do 

trimestre anterior não pode ser 

compensado com o prejuízo fiscal de 

trimestres seguintes, ainda que dentro 

do mesmo ano-calendário. O prejuízo 

fiscal de um trimestre só poderá reduzir 

até o limite de 30% do lucro real de 

períodos seguintes. Assim se a pessoa 

jurídica tiver um prejuízo fiscal de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) no terceiro 

trimestre e um lucro de também R$ 

10.000,00 (dez mil reais) no quarto 

trimestre, terá que tributar o IRPF e a 

CSLL sobre a base de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), pois não poderá compensar 

integralmente o prejuízo do trimestre 

anterior, ainda que dentro do mesmo 

ano-calendário. 

 O prejuízo fiscal de um trimestre 

só poderá deduzir até o limite de 30% do 

lucro real dos trimestres seguintes. 

 As alíquotas dos tributos para 

cálculo do IRPJ e da CSLL nessa 

modalidade são: IRPJ: 15% (quinze por 

cento) para Lucro até R$ 

20.000,00/mês; IRPJ: 25% (vinte e cinco 
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por cento) para lucro acima de R$ 

20.000,00/mês, aqui acrescido do 

adicional do IRPJ (alíquota de 10%); 

CSLL: 9% (nove por cento) sobre 

qualquer Lucro apurado. 

 O imposto e a contribuição a 

pagar, apurados em cada trimestre, 

poderão ser pagos em quota única no 

mês seguinte ao trimestre, sem 

qualquer acréscimo, ou em três quotas 

mensais com juros pelo SELIC até o 

mês anterior ao do pagamento e de 1% 

ao mês. 

 

3.3.1.2. Lucro Presumido  

 As pessoas jurídicas não 

obrigadas à tributação do lucro real 

poderão optar pela apuração do imposto 

trimestral com base no lucro presumido. 

 A opção pela tributação com base 

no lucro presumido deverá ser 

manifestada com o pagamento da 

primeira quota ou quota única do 

imposto apurado no primeiro trimestre 

do ano-calendário, observado o 

seguinte: 

a) A pessoa jurídica que 

iniciar atividade a partir do 

segundo trimestre poderá 

manifestar a opção com o 

pagamento da primeira quota ou 

quota única do imposto relativo 

ao período de apuração do inicio 

da atividade; 

b) A opção pela tributação 

com base no lucro presumido 

será definitiva em relação a todo 

o ano-calendário.  

c) Poderá optar pelo lucro 

presumido as pessoas jurídicas 

que no ano-calendário anterior 

tiverem receita bruta total 

(somatório de todos os 

rendimentos e ganhos) não 

superior a R$ 78.000.000,00 

(setenta e oito milhões de reais) 

ou proporcional ao numero de 

meses de atividade (R$ 

6.500.000,00 por mês) ou que 

não esteja obrigada à tributação 

pelo lucro real em função da 

atividade exercida, natureza 

jurídica ou forma de constituição 

societária. 

 

 No caso da pessoa jurídica no 

ano-calendário ultrapassar o limite da 

receita bruta total de R$ 78.000.000,00 

(setenta e oito milhões de reais) não 

estará obrigada à apuração do lucro real 

dentro deste mesmo ano, mas apenas 

no exercício seguinte. 
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a) Apuração do Lucro Presumido 

 Conforme Decreto Nº 9.580, de 

22 de novembro de 2018 Art. 225.  O 

imposto sobre a renda a ser pago 

mensalmente na forma estabelecida 

nesta Subseção será determinado por 

meio da aplicação, sobre a base de 

cálculo, da alíquota de quinze por cento 

 A base de cálculo do imposto e 

do adicional, decorrente da receita 

bruta, em cada trimestre, será 

determinada mediante a aplicação dos 

percentuais abaixo discriminados sobre 

a receita bruta auferida no período de 

apuração, conforme as espécies de 

atividades obedecidas as demais 

disposições (Lei 9.249/1995, artigo 15; e 

Lei 9.430/1996, artigos 1° e 25, inciso I). 

 Nas seguintes atividades, o 

percentual será de (Lei 9.249/1995, 

artigo 15, §1°): 

  

 

ESPÉCIES DE ATIVIDADES: 

Percentuais 

sobre a 

receita 

Revenda a varejo de combustíveis e gás natural 1,6% 

     Venda de mercadorias ou produtos 

      Transporte de cargas 

      Atividades imobiliárias (compra, venda, loteamento, incorporação 

e construção de imóveis) 

      Serviços hospitalares 

      Atividade Rural 

      Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante 

    Outras atividades não especificadas (exceto prestação de 

serviços) 

8 % 

      Serviços de transporte (exceto o de cargas) 

      Serviços gerais com receita bruta até R$ 120.000/ano – ver nota 

(1) 

16% 

      Serviços profissionais (Sociedades Simples - SS, médicos, 

dentistas, advogados, contadores, auditores, engenheiros, 

consultores, economistas, etc.) 

      Intermediação de negócios 

      Administração, locação ou cessão de bens móveis/imóveis ou 

direitos 

32% 
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      Serviços de construção civil, quando a prestadora não empregar 

materiais de sua propriedade nem se responsabilizar pela execução 

da obra (ADN Cosit 6/97). 

      Serviços em geral, para os quais não haja previsão de percentual 

específico 

Comercialização de veículos usados ver nota (2) 

No caso de exploração de atividades diversificadas, será aplicado 

sobre a receita bruta de cada atividade o respectivo percentual 

1,6 a 32% 

  

 

 
 

 Como exemplo considere a 

seguinte situação: 

 Uma sociedade de advogados, 

em um determinado trimestre prestou 

serviços auferindo um faturamento de 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais). 

 Levando-se em conta a tabela 

acima, a base de cálculo tanto do IRPJ, 

quanto para a CSLL, é de 32%, assim a 

base de cálculo é de R$ 115.200,00 

(cento e quinze mil e duzentos). Desta 

forma, o lucro presumido que a empresa 

teve no trimestre é de R$ 115.200,00 

sobre o qual sofrerá a tributação de 15% 

do IRPJ e 9% da CSLL. 

 Cálculo do IRPJ: 

 R$ 115.200,00 x 15% = R$ 

17.280,00 

 Cálculo da CSLL: 

  R$ 115.200,00 x 9% = R$ 

10.368,00 

 

b) Retenção na Fonte 

 Retenção na fonte é, na verdade, 

a antecipação de uma parte dos valores 

de impostos e contribuições que devem 

ser pela empresa contratada. 

 De acordo com artigo 30 da Lei 

10.833/2003 e Instrução Normativa da 

Receita Federal de nº 459/2004, estão 

obrigadas a efetuar o desconto das 

contribuições sociais as pessoas 

jurídicas de direito privado que 

efetuarem pagamentos a pessoas 

jurídicas de direito privado. 

  Os órgãos da administração 

federal direta, as autarquias e as 

fundações federais deverão descontar 

na fonte dos pagamentos que efetuarem 

a pessoas jurídicas, pelo fornecimento 

de bens ou prestação de serviço em 

geral. 

 Incidem as seguintes retenções 

nas sociedades de advogados: são: 

pelo PIS, COFINS e a CSLL, o 



CARTILHA DA TRIBUTAÇÃO NA ADVOCACIA 

 
 

24 

  

percentual de 4,65%, correspondendo 

0,65% de PIS, 3% da COFINS e 1% 

referente a CSLL. 

 O Imposto de Renda Retido na 

Fonte – IRRF, pelo percentual de 1,5% 

 O pagamento efetuado por 

pessoa jurídica de direito privado a 

sociedade de serviços de advogados, 

relativo a honorários de sucumbência, 

encontra-se sujeito à incidência na fonte 

do imposto de Renda de Pessoa jurídica 

(IRPJ), da Contribuição Social sobre o 

Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS) e da Contribuição para 

o PIS/Pasep. 

 

3.3.1.3. Lucro Arbitrado  

 Conforme o Art. 603 do Dec. 

9580/2018 o imposto sobre a renda, 

devido trimestralmente, no decorrer do 

ano-calendário, será determinado com 

base nos critérios do lucro arbitrado, 

quando (Lei nº 8.981, de 1995, art. 47; e 

Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º): 

I - O contribuinte, obrigado à 

tributação com base no lucro real, 

não mantiver escrituração na 

forma das leis comerciais e 

fiscais ou deixar de elaborar as 

demonstrações financeiras 

exigidas pela legislação fiscal; 

II - o contribuinte não escriturar 

ou deixar de apresentar à 

autoridade tributária os livros ou 

os registros auxiliares de que 

trata o § 2º do art. 8º do Decreto-

Lei nº 1.598, de 1977; 

III - a escrituração a que o 

contribuinte estiver obrigado 

revelar evidentes indícios de 

fraudes ou contiver vícios, erros 

ou deficiências que a tornem 

imprestável para: 

a) identificar a efetiva 

movimentação financeira, 

inclusive bancária; ou 

b) determinar o lucro real; 

IV - o contribuinte deixar de 

apresentar à autoridade tributária 

os livros e os documentos da 

escrituração comercial e fiscal, 

ou o livro-caixa, na hipótese 

prevista no parágrafo único do 

art. 600, Dec. 9580/2018; 

V - o contribuinte optar 

indevidamente pela tributação 

com base no lucro presumido; 

VI - o comissário ou o 

representante da pessoa jurídica 

estrangeira deixar de escriturar e 

apurar o lucro da sua atividade 

separadamente do lucro do 

comitente residente ou 

domiciliado no exterior, 
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observado o disposto no art. 468; 

e 

VII - o contribuinte não mantiver, 

em boa ordem e de acordo com 

as normas contábeis 

recomendadas, livro-razão ou 

fichas utilizadas para resumir e 

totalizar, por conta ou subconta, 

os lançamentos efetuados no 

livro diário. 

 

 Quando conhecida a receita 

bruta, e, desde que ocorrida qualquer 

das hipóteses de arbitramento previstas 

na legislação fiscal, o contribuinte 

poderá efetuar o pagamento do imposto 

de renda correspondente com base nas 

regras do lucro arbitrado, segundo as 

regras do art. 605 do dec. 9580/2018: 

I - a apuração com base no lucro 

arbitrado abrangerá todo o ano-

calendário, assegurada, ainda, a 

tributação com base no lucro real 

relativa aos trimestres não 

submetidos ao arbitramento, se a 

pessoa jurídica dispuser de 

escrituração exigida pela 

legislação comercial e fiscal que 

demonstre o lucro real dos 

períodos não abrangidos por 

aquela modalidade de tributação; 

e 

II - o imposto sobre a renda 

apurado na forma prevista no 

inciso I terá por vencimento o 

último dia útil do mês 

subsequente ao do encerramento 

de cada período de apuração. 

 

a) Apuração do Lucro Arbitrado  

 Base de Cálculo: 

 A base de cálculo, quando 

conhecida a receita bruta, é composta 

do valor resultante da aplicação dos 

percentuais para estimativa sobre a 

receita, conforme quadro 1, adicionado 

das demais receitas operacionais e dos 

ganhos de capital. 

 Os percentuais aplicáveis para o 

cálculo do lucro arbitrado, quando 

conhecida a receita bruta, são os 

mesmos usados para o cálculo do lucro 

presumido, acrescidos de 20%, 

conforme art. 605 do Dec. 9580/2018: 

ATIVIDADES PERCENTUAL DO 

LUCRO ARBITRADO: 

- Revenda de combustíveis 1,92% 

- Fabricação própria 9,6% 

- Revenda de mercadorias 9,6% 

- Industrialização p/ encomenda 9,6% 

- Transporte de cargas 9,6% 

- Serviços hospitalares 9,6% 

- Atividade rural 19,2% 

- Serv. Transporte/ exceto cargas 19,2% 

- Administração de consórcios 38,4% 

- Hotelaria e estacionamento 38,4% 

- Serv. Profissionais habilitados 38,4% 
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- Representante comercial 38,4% 

- Administ. Locação de imóveis 38,4% 

- Corretagem em geral 38,4% 

- Serviços da construção civil 38,4% 

- Factoring 38,4% 

- Bancos, instituições financeiras e 

assemelhados 45,0% 

 Como exemplo considere a 

situação do exemplo anterior: 

 Uma sociedade de advogados, 

em um determinado trimestre prestou 

serviços auferindo um faturamento de 

R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais). 

 Levando-se em conta a tabela 

acima, a base de cálculo do IRPJ 

apurado pelo lucro arbitrado, é de 

38,40%, assim a base de cálculo é de 

R$ 138.240,00 (cento e trinta e oito mil 

e duzentos e quarenta reais). Desta 

forma, o lucro arbitrado no trimestre é de 

R$ 138.240,00 sobre o qual sofrerá a 

tributação de 15% do IRPJ. 

 Cálculo do IRPJ – LUCRO 

ARBITRADO: 

 R$ 138.240,00 x 15% = R$ 

20.736,00 

 Cálculo da CSLL: 

   

 No caso de arbitramento, 

aplicam-se à contribuição social sobre o 

lucro líquido as mesmas normas de 

apuração e de pagamento 

estabelecidas para as pessoas jurídicas 

optantes pelo lucro Presumido. 

 

3.3.1.4. Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido 

 A contribuição social sobre o 

lucro líquido foi instituída pela Lei 7.689 

de 15 de dezembro de 1988. 

 Conforme o art. 57 da Lei 

8981/1995, aplicam-se à CSLL as 

mesmas normas de apuração e de 

pagamento estabelecidas para o 

imposto de renda das pessoas jurídicas, 

mantidas a base de cálculo e as 

alíquotas previstas na legislação em 

vigor. 

 Desta forma, além do IRPJ, a 

empresa que optar por recolher o IRPJ 

pelo lucro real, presumido ou arbitrado 

deverá recolher a Contribuição social 

sobre o Lucro Líquido, também pela 

mesma forma escolhida. Não é possível, 

por exemplo, a empresa optar por 

apurar e recolher o IRPJ pelo Lucro Real 

e a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) pelo Lucro Presumido. 

Portanto, escolhida a opção, deverá 

proceder à tributação, tanto do IRPJ 

quanto pela CSLL, pela forma de 

tributação escolhida. 

 A alíquota da CSLL é de 9% 

(nove por cento) para pessoas jurídicas 
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em geral e de 15% para as entidades 

financeiras e equiparadas. 

 

3.3.2. PIS e COFINS 

 O PIS e a COFINS são espécies 

do gênero contribuições sociais, tributos 

que têm como traço preponderante a 

arrecadação de recursos para custeio 

da previdência social, da assistência 

social e da saúde. Trazem, portanto, os 

elementos finalidade e destinação como 

aspectos relevantes para a 

configuração, quedando-se os demais 

aspectos em posto secundário na 

conformação desses tributos. 

 São contribuintes do PIS e as 

pessoas jurídicas de direito privado e as 

que lhe são equiparadas pela legislação 

do Imposto de Renda, inclusive 

empresas prestadoras de serviços, 

empresas públicas e sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias, 

excluídas as microempresas e as 

empresas de pequeno porte submetidas 

ao Simples Nacional (Lei Complementar 

123/2006). 

 São contribuintes da COFINS as 

pessoas jurídicas de direito privado em 

geral, inclusive as pessoas a elas 

equiparadas pela legislação do Imposto 

de Renda, exceto as microempresas e 

as empresas de pequeno porte 

submetidas ao Simples Nacional (Lei 

Complementar 123/2006). 

 

a) Regime Cumulativo 

 O regime cumulativo nas da Lei 

nº 9718/98, e esta é a sua base para 

estudo.  O regime cumulativo tem como 

principal característica a vedação a 

dedução de quaisquer despesas ou 

encargos geradores de crédito. 

 Nesse regime, as alíquotas da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da 

COFINS são, respectivamente, de 

0,65% e de 3% sobre o faturamento. As 

pessoas jurídicas de direito privado, e as 

que lhe são equiparadas pela legislação 

do imposto de renda, que apuram o 

IRPJ com base no Lucro Presumido ou 

arbitrado estão sujeitas à incidência 

cumulativa. 

 Uma vez calculado o valor nos 

termos acima, poderá ser deduzido 

desse montante: i) valores de 

PIS/COFINS retidos na fonte por 

terceiros, ii) pagamentos indevidos ou a 

maior em períodos anteriores, mediante 

envio de PER/DCOMP. 

 O valor a ser recolhido deverá ser 

pago de forma centralizada pelo 

estabelecimento matriz da pessoa 

jurídica até o dia 25 do mês 

subsequente aos fatos geradores. 

Exemplos: 
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 Admita-se que no mês de abril/X9 

a sociedade de advogados obteve 

receita bruta de venda de serviços no 

total de R$ 150.000,00: 

 Neste caso teremos: 

I - Base de cálculo e contribuição devida 

ao PIS:   

R$ 150.000,00 x 0,65% = R$ 975,00  

 

II - Base de cálculo e contribuição 

devida a COFINS:   

R$ 150.000,00 x 3% = R$ 4.500,00 

 

 Por fim, vale citar que as pessoas 

jurídicas que apuram o PIS/COFINS sob 

esta sistemática podem optar por apurar 

as contribuições por regime de caixa ou 

competência.  

 Desta forma, o regime de 

competência é a regra geral, em que a 

tributação se dará por ocasião da venda 

ou prestação do serviço, 

independentemente do recebimento. Ao 

invés, o regime de caixa, a pessoa 

jurídica que vender ou prestar o serviço 

em determinado mês poderá diferir a 

incidência das contribuições para o 

momento do recebimento. 

 

b) Regime Não Cumulativo 

 Em 2003, com o advento da 

Emenda Constitucional 42/2003, foi 

introduzida a possibilidade de cobrança 

das contribuições por meio da 

sistemática não cumulativa. Sua 

regulamentação por vez se deu com a 

publicação das Leis n.º 10.637/2002 e 

10.833/2003. 

 A sistemática não cumulativa 

pressupõe que aquilo que foi tributado 

na etapa anterior poderá ser abatido nas 

etapas subsequentes e, portanto, sob a 

ótica constitucional, a lei apenas pode 

definir quais os setores serão não 

cumulativos. 

 Não cabe nesta sistemática, por 

regra, a adoção do regime de caixa, no 

qual as receitas são tributadas por 

ocasião do seu recebimento. 

 No regime não cumulativo as 

alíquotas são de: PIS 1,65% e para a 

COFINS 7,6%. 

  

4. O Simples Nacional   

 O Simples Nacional é um regime 

compartilhado de arrecadação, 

cobrança e fiscalização de tributos 

aplicável às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte, previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

 Abrange a participação de todos 

os entes federados (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios). 

 É administrado por um Comitê 

Gestor composto por oito integrantes: 

quatro da Secretaria da Receita Federal 
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do Brasil (RFB), dois dos Estados e do 

Distrito Federal e dois dos Municípios. 

 Para o ingresso no Simples 

Nacional é necessário o cumprimento 

das seguintes condições: 

- 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. 

 Características principais do 

Regime do Simples Nacional:  

- ser facultativo; 

- ser irretratável para todo o ano-

calendário; 

- abrange os seguintes tributos: IRPJ, 

CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, 

ISS e a Contribuição para a Seguridade 

Social destinada à Previdência Social a 

cargo da pessoa jurídica (CPP); 

- recolhimento dos tributos abrangidos 

mediante documento único de 

arrecadação - DAS; 

- disponibilização às ME/EPP de 

sistema eletrônico para a realização do 

cálculo do valor mensal devido, geração 

do DAS e, a partir de janeiro de 2012, 

para constituição do crédito tributário; 

- apresentação de declaração única e 

simplificada de informações 

socioeconômicas e fiscais; 

- prazo para recolhimento do DAS até o 

dia 20 do mês subsequente àquele em 

que houver sido auferida a receita bruta; 

- possibilidade de os Estados adotarem 

sublimites para EPP em função da 

respectiva participação no PIB. Os 

estabelecimentos localizados nesses 

Estados cuja receita bruta total 

extrapolar o respectivo sublimite 

deverão recolher o ICMS e o ISS 

diretamente ao Estado ou ao Município. 

 

4.1 Simples e a Sociedade de 

Advogados 

 Entre as atividades que 

passaram a poder optar pelo Simples 

Nacional temos: escritórios de 

advocacia, serviços médicos, serviços 

de corretagem (de seguros e imóveis), 

etc. 

 Por força do artigo 18, parágrafo 

§ 5º-C, alínea VII da Lei Complementar 

123/2006 os serviços advocatícios são 

tributados segundo as alíquotas 

constantes na tabela “Anexo IV” da LC 

123/2006. Tal tabela prevê a seguinte 

carga tributária em função do 

faturamento acumulado: 

 Alíquotas e Partilha do Simples 

Nacional – Receitas decorrentes da 

prestação de serviços relacionados no § 

5o-C do art. 18 desta Lei Complementar. 
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Figura 1fonte Jornal Contábil 

 Em uma primeira análise parece 

que, para serviços advocatícios, a 

opção pelo Simples Nacional é de longe 

a melhor opção uma vez que um 

escritório no Lucro Presumido paga 

11,33% de impostos federais + ISS 

uniprofissional (menos de R$ 100,00 no 

RJ por advogado). Entretanto existem 

algumas outras informações que devem 

ser consideradas. Diferentemente das 

outras atividades optantes pelo Simples 

Nacional os serviços advocatícios 

pagam separadamente os valores 

previdenciários sobre folha de 

pagamento, pro labore e autônomos 

contratados. O percentual médio de 

27,8% sobre a folha de pagamento 

(20% cota Empresa + 2% cota SAT + 

5,8% cota Terceiros) não se encontra 

embutido no imposto unificado. Essa 

exclusão consta no inciso VI do artigo 13 

da Lei Complementar 123/2006.   

 Em uma primeira análise parece 

que, para serviços advocatícios, a 

opção pelo Simples Nacional é de longe 

a melhor opção uma vez que um 

escritório no Lucro Presumido paga 

11,33% de impostos federais + ISS 

uniprofissional (menos de R$ 100,00 no 

RJ por advogado). Entretanto existem 

algumas outras informações que devem 

ser consideradas. Diferentemente das 

outras atividades optantes pelo Simples 

Nacional os serviços advocatícios 

pagam separadamente os valores 

previdenciários sobre folha de 

pagamento, pro labore e autônomos 

contratados. O percentual médio de 

27,8% sobre a folha de pagamento 

(20% cota Empresa + 2% cota SAT + 

5,8% cota Terceiros) não se encontra 

embutido no imposto unificado. Essa 

exclusão consta no inciso VI do artigo 13 

da Lei Complementar 123/2006. 

LEMOS. Eduardo É vantajoso um 

escritório de advocacia no Simples 

Nacional? 24.08.2018 Disponível em: 

<https://www.jornalcontabil.com.br/e-

vantajoso-um-escritorio-de-advocacia-no-

simples-nacional/> acesso em 

09.04.2019 

 

a) Cálculo do Simples Nacional 

Para fins de cálculo do valor a 

pagar pelo regime do SIMPLES 

NACIONAL, torna-se necessário, 

primeiramente, identificar a alíquota 

efetiva, por meio da seguinte fórmula: 

 

(RBT12*Aliq – PD)/RBT12 
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Onde: 

RBT12 = receita bruta acumulada 

nos 12 meses anteriores ao período de 

apuração. 

Aliq = alíquota nominal constante 

nos anexos I a IV da LC 155/2016. 

PD = parcela a deduzir constante 

nos anexos I a IV da LC 155/2016. 

Exemplo: 

Considerando uma sociedade de 

advogados com Receita Bruta nos 

últimos 12 meses anteriores ao período 

de apuração no valor de R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais) e cuja 

receita no mês de março de 2019 foi de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Levando-se em conta o Anexo IV 

do Simples Nacional – Serviços. 

Alíquota nominal da tabela 

acima: 9,00% 

Parcela a deduzir: R$ 8.100,00 

Memória de cálculo: 

R$ 350.000,00 x 9,00% = R$ 

31.500,00 

Tirando a parcela a deduzir: R$ 

31.500,00 – R$ 8.100,00 = R$ 

23.400,00 

Alíquota efetiva: 23.400,00/350.000,00 

= 6,69% 

Aplicando à Receita de 

março/2019: R$ 50.000,00*6,69% = R$ 

3.345,00 

Valor do DAS referente a 

competência MARÇO/2019: R$ 

3.345,00 

 

b) Distribuição de Lucros  

 Uma sociedade tem o direito de 

definir a distribuição de lucros da forma 

que for acordado entre os sócios e os 

valores não precisam acompanhar à 

participação societária, contudo tem que 

se observar o regime de tributação para 

se promover o cálculo e a efetiva 

distribuição dos lucros do período 

apurado. 

 A partir da vigência da Lei 

9.249/1995, os lucros das pessoas 

jurídicas podem ser distribuídos sem a 

incidência de tributação na pessoa física 

dos sócios beneficiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTILHA DA TRIBUTAÇÃO NA ADVOCACIA 

 
 

32 

  

5. O 

Microempreendedor 

Individual – MEI e o 

Imposto de Renda 

(IRPF) 

 Em regra geral, o MEI pessoa 

física é dispensado de entregar a 

Declaração de Imposto de Renda 

conforme estabelecido através do Ato 

Declaratório Executivo nº 70/2009 da 

Receita Federal do Brasil. 

 Entretanto, o MEI que possuir 

outras fontes de renda será obrigado a 

entregar a Declaração de Imposto de 

Renda, conforme Instrução Normativa 

da RFB nº 1.871/2019. São elas: 

1. Atividade Rural 

 a) Obteve receita bruta anual em 

valor superior a R$ 142.798,50; 

 b) Pretenda compensar, no ano-

calendário de 2018 ou posteriores, 

prejuízos de anos-calendários 

anteriores ou do próprio ano-calendário 

de 2018. 

2. Bens e Direitos 

 a) Teve a posse ou a 

propriedade, em 31 de dezembro de 

2018, de bens ou direitos inclusive terra 

nua, de valor superior a R$ 300.000,00. 

3. Ganho de Capital e Operações em 

Bolsa de Valores 

 a) Obteve, em qualquer mês, 

ganho de capital na venda de bens ou 

direitos, sujeito à incidência do imposto, 

ou realizou operações em bolsa de 

valores de mercadorias, de futuros e 

assemelhadas; 

 b) Optou pela isenção do imposto 

sobre a renda incidente sobre o ganho 

de capital auferido na venda de imóveis 

residenciais, cujo produto da venda seja 

destinado à aplicação na aquisição de 

imóveis residenciais localizados no 

País, no prazo de 180 dias contados da 

celebração do contrato de venda, nos 

termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 

de novembro de 2005. 

4. Rendimentos 

 a) Recebeu rendimentos 

tributáveis em 2018, sujeitos ao ajuste 

na declaração, cuja soma anual foi 

superior a R$ 28.559,70; 

 b) Recebeu rendimentos isentos, 

não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte em 2018, cuja 

soma foi superior a R$ 40.000,00. 

5. Residente no Brasil 

 a) Passou à condição de 

residente no Brasil em 2018. 

 Uma dúvida frequente surge se o 

MEI pode ser dependente na 

Declaração do Imposto de Renda de 

Pessoa Física do cônjuge e a resposta 
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é Sim. O fato de ser microempreendedor 

individual não impede a pessoa de ser 

considerada dependente na declaração 

de outra. Porém, a renda do MEI será 

somada à renda do cônjuge declarante 

para cálculo do imposto. 

 Mas é preciso saber separar os 

lucros da empresa e os rendimentos de 

pessoa física. Parte dos ganhos pode 

estar livre de tributação. Todo 

Microempreendedor Individual (MEI) 

exerce dois papéis, o de empresário 

(Pessoa Jurídica) e o de cidadão 

(Pessoa Física). E cada um dos papéis 

envolve também obrigações. 

  Para o empresário, são 

necessários os pagamentos mensais do 

DAS e a entrega da Declaração Anual 

do Simples Nacional (DASN-SIMEI). 

Mas o cidadão, dependendo dos 

rendimentos, deve apresentar a 

Declaração de Imposto de Renda 

Pessoa Física (DIRPF). 

 O MEI é obrigado a fazer a 

entrega da Declaração Anual do 

Simples Nacional - DASN referente ao 

ano anterior até 31 de maio. 

 A DASN é a soma do valor bruto 

anual recebido pelo MEI com a venda ou 

prestação de serviços, com ou sem nota 

fiscal. 

 Por exemplo, se o faturamento do 

mês foi de R$5 mil e os gastos foram 

R$3 mil, então o lucro bruto foi R$2 mil. 

Caso o MEI queira, esse valor pode ser 

incorporado na Declaração de IRPF 

como o lucro que a empresa gerou. O 

lançamento deverá ser feito no campo 

Bens e Direitos. 

  Declarar é simples:  

 

 1º PASSO 

 Calcule o lucro 

evidenciado do seu negócio: pegue a 

receita total bruta anual e subtraia as 

despesas feitas durante o ano (água, 

luz, telefone, compra de mercadoria, 

aluguel de espaço, entre outras). 

Guarde este valor para cálculos 

seguintes.  

 2º PASSO 

 Calcule a parcela isenta, 

ou seja, a fração da sua receita que não 

será tributada. O percentual depende do 

tipo de atividade do seu negócio e 

corresponde a:  

- 8% da receita bruta para comércio, 

indústria e transporte de carga.  

- 16% da receita bruta para transporte 

de passageiros.  

- 32% da receita bruta para serviços em 

geral.  

 

3º PASSO 

 Guarde o valor da parcela 

isenta. Ele será usado para preencher a 

seção “Rendimentos Isentos – Lucros e 
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Dividendos Recebidos pelo Titular”, da 

sua Declaração do Imposto de Renda.  

  

4º PASSO 

Calcule a parcela tributável 

do lucro (rendimento tributável): pegue o 

lucro evidenciado e subtraia a parcela 

isenta.  

 

5º PASSO 

Guarde o valor da parcela 

tributável. Ele será usado para 

preencher a seção “Rendimento 

Tributável Recebido de PJ” da sua 

Declaração do Imposto de Renda.  

 Se você é MEI, deve entregar a 

Declaração do Imposto de Renda se 

recebeu rendimentos tributáveis acima 

de R$ 28.559,70 no ano anterior (cerca 

de R$ 2.380 por mês). Ou seja, se a sua 

parcela tributável do lucro é maior que 

este valor, você é obrigado a declarar. 

Se o seu rendimento foi abaixo deste 

valor, você não é obrigado, mas pode 

declarar.  

 Se houver outros rendimentos 

fora do MEI, não é preciso fazer outra 

declaração. Porém, todos os outros 

rendimentos devem ser informados na 

mesma declaração.  

6. Conclusão 

 Em conclusão ao que foi exposto 

vimos que o advogado autônomo e as 

sociedades de advogados devem 

dedicar especial atenção para realizar 

um bom planejamento tributário a fim de 

evitar problemas fiscais e ajudar ao 

profissional do direito e/ou a sociedade 

de advogados a projetar com mais 

acerto a sua margem de lucro, além de 

calcular melhor o preço de seus 

serviços.  

 Assim algumas considerações 

tornam-se pertinentes. 

 1- Devido a complexidade do 

sistema tributário e como a legislação 

fiscal do Brasil é imensa, se faz 

necessário um acompanhamento 

sistemático e constante da tributação 

para as devidas alterações de regime, 

quando necessárias. Para a execução 

deste acompanhamento busque ajuda 

de um especialista no tema. Com isso, 

será possível, de acordo com seu 

histórico fiscal, analisar todos os pontos 

e realizar uma comparação entre o lucro 

real, lucro presumido ou Simples 

nacional, não deixando de lado as 

peculiaridades para a prestação dos 

serviços como advogado autônomo. 

 2- A tributação do advogado 

autônomo torna-se bem mais onerosa, 

uma vez que, sua receita sofrerá 

incidência do IRPF com base na tabela 

progressiva, sendo que, quanto maior 

for a receita do advogado autônomo, 

maior será a porcentagem da alíquota 
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aplicada sobre seus rendimentos 

mensais. Lembrando que a tabela do 

Imposto de Renda deve ser algo 

presente na rotina dos profissionais 

autônomos. 

 Na pessoa física, a ideia geral 

sobre a incidência do Imposto de 

Renda, é que ele recaia sobre a “renda” 

e não pura e simplesmente sobre a 

“receita”. Desta forma, são admitidas 

determinadas deduções para a 

apuração de sua base de cálculo, como 

é o caso das despesas escrituradas no 

livro caixa. 

 Saliente-se que no livro caixa só 

serão escrituradas as despesas 

relativas ao exercício profissional e em 

ordem cronológica, devendo ser 

guardado pelo período de 05 (cinco) 

anos, todos os documentos objeto de 

escrituração do referido livro. 

 3- As sociedades de advogados 

devem estar atentas, também, as 

obrigações assessorias, as quais 

variam de acordo com o regime de 

tributação escolhido. As informações 

enviadas por meio das declarações são 

cruzadas pelos órgãos competentes a 

fim de confirmar a regularidade das 

declarações. Por isso, a sociedade de 

advogados que não deseja ter conflitos 

com o fisco precisa de um planejamento 

tributário eficiente.  

 4- Por fim, cumpre-se informar 

que, o avanço tecnológico da 

administração tributária, possibilita aos 

agentes fiscalizadores capturarem 

informações e perfis de consumo sem 

bater na porta da maioria das empresas. 

 O SPED – Sistema público de 

escrituração digital recolhe esses dados 

gerados pelas empresas e cruzam com 

informações do CPF ou CNPJ online.  

Em pouco tempo, o sistema da Receita 

Federal estará operando 100%, ou seja, 

todo esse cruzamento chegará para 

todos os contribuintes, por isso é 

importante que o advogado e a 

sociedade de advogados tenha 

conhecimento sobre esse assunto e 

preencha corretamente suas 

declarações. 
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