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A grande vitória da Advocacia é, sem 
dúvidas, a inclusão da classe no Supersimples. 
Um esforço do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, da Seccional MS 
e das demais Seccionais, que merece nosso 
reconhecimento. O novo regime de tributação 
dá novo fôlego à classe e incentiva, 
principalmente, os advogados em início de 
carreira. Nesta cartilha, são apresentadas 
as principais mudanças trazidas com a nova 
legislação e orientações para aqueles que 
desejam aderir ao Supersimples.

Com as novas regras, há uma significativa 
redução da tributação a ser recolhida, o que 
aumenta potencialmente o lucro presumido 
do advogado. Outros benefícios são a 
simplificação da contabilidade, e a facilidade 
de formalizar a adesão ou a baixa, que pode 
ser feita pela internet. Diante dos desafios 
permanentes que a Advocacia Nacional 
enfrenta, tal incentivo confere à classe um 
estímulo para que os advogados permaneçam 
exercendo sua atividade, além de propiciar 
condições mais atrativas para aqueles que 
desejam se formalizar na profissão.

Como instrumento indispensável à 
administração da Justiça, o advogado é o agente 
que milita diariamente em favor do cidadão, 
buscando o respeito aos Direitos. E como todo 
trabalhador brasileiro, o advogado também 

encampa a luta contra a alta tributação que 
incide nas atividades profissionais e produtos 
nacionais, o que, muitas vezes, acaba por 
afastar os profissionais da carreira jurídica e 
do empreendedorismo. 

Advogado, utilize esta cartilha em seu 
favor e pelo fortalecimento da Advocacia 
Nacional. A OAB, que conduz suas ações em 
favor do advogado e do cidadão, mantém 
permanente seu trabalho em busca de uma 
sociedade mais justa.  

Júlio Cesar Souza Rodrigues
Presidente da OAB/MS - Ordem dos Advogados 

do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul

PALAVra dO pRESIDENTE
I N T R O D U Ç Ã O



Comissão de Assuntos Tributários • Cartilha de Tributação na Advocacia 5

APRESENTAÇÃO
A elaboração de uma cartilha sobre a 

“Tributação na Advocacia” é um projeto da 
Comissão de Assuntos Tributários que está 
estritamente ligada ao Simples Nacional, uma 
vez que apesar da tributação das sociedades 
dos advogados sempre ter sido uma opção 
mais atrativa do que a tributação como 
advogado autônomo, a migração de um regime 
para outro já seguia seu curso natural.

Contudo, com a inclusão da advocacia 
no Simples Nacional a situação se revela 
diversa, uma vez que a proposta é justamente 
fomentar o desenvolvimento das pequenas 
sociedades, oferecendo uma carga tributária 
reduzida para as mesmas, além de propiciar 
desburocratização decorrente da simplificação 
das obrigações acessórias.

Assim, devido a incessante atuação da 
Ordem dos Advogados do Brasil a advocacia 
veio a ser incluída no regime de tributação 
do Simples Nacional, mas não apenas isso, 
foi incluída na faixa de tributação prevista 
no anexo IV, o que resultou em verdadeira 
redução da carga tributária, pois a advocacia 
fora incluída na fixa de tributação de 4,50% a 
16,85% sobre o faturamento (Anexo IV).

A título de exemplo, uma sociedade com 
faturamento mensal de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) deixará de recolher R$ 29.394,00 

(vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro 
reais) em tributos federais para recolher R$ 
8.100,00 (oito mil e cem reais) em tributos 
federais e ainda incluso o ISS, resultando, 
portanto, em uma redução da carga tributária 
de aproximadamente 72% (setenta e dois por 
cento).

Ademais, essa redução da carga 
tributária, além de beneficiar as sociedades já 
constituídas, induzirá que outras sociedades 
venham a ser constituídas, razão pela 
qual a elaboração desta cartilha, além do 
desenvolvimento de outras atividades com 
o objetivo de difundir informações relativas 
à tributação é de extrema importância neste 
momento de transição.

Assim, a Comissão de Assuntos Tributário 
da OAB/MS se coloca a inteira disposição dos 
nobres colegas para colaborar para que o 
maior número de advogados possa usufruir 
dessa verdadeira conquista obtida pela Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Gustavo Ferreira Lopes
Presidente da Comissão de Assuntos 

Tributários
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O advogado que exerce a advocacia 
sem qualquer vínculo de emprego é 
considerado um profissional liberal, e como 
tal, sua remuneração será decorrente dos 
serviços prestados, por meio de honorários 
convencionais, arbitrados judicialmente ou de 
sucumbência, tal como prescreve o art. 22 do 
Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94).

Atuando como profissional liberal, o 
advogado está sujeito à tributação como 
pessoa física prestadora de serviços, devendo 
recolher os seguintes tributos: IRPF – Imposto 
de Renda Pessoa Física, INSS – Contribuição 
Previdenciária e ISSQN – Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza.

A) Tributos Federais
A.1) IRPF – Imposto de Renda Pessoa 

Física
O imposto de renda pessoa física (IRPF) 

é um tributo de competência da União, que 
incide sobre rendimentos e ganho de capital 
percebidos por pessoas físicas, tal como 
determina o art. 2º  e 3º da Lei n. 7.713/88, 
sendo que o referido tributo é apurado 
mensalmente.

Além da obrigação do recolhimento do 
tributo, o contribuinte é obrigado à efetuar 
a Declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física (DIRPF) anualmente, momento.

Quanto à apuração do imposto, além de 
ser feito mensalmente como já mencionado, 
o regime de apuração dos rendimentos 
que servirão de base de cálculo do imposto 
deverá observar o regime de caixa, ou seja, 
serão reconhecidas as receitas e despesas no 
momento em que a mesma seja efetivamente 
auferida, ou seja, quando houver o ingresso 
dos recursos.

Ainda no que se refere ao regime de 
caixa, é importante destacar que o advogado 
pode escriturar livro-caixa com a finalidade de 
deduzir da receita auferida com seus honorários 
as despesas necessárias ao desenvolvimento 
de sua atividade profissional, ou seja, a fim de 
deduzir as suas despesas de custeio.

A título exemplificativo, o advogado 
poderá deduzir como despesa de custeio, 
necessárias à percepção da receita e à 
manutenção da fonte produtora os seguintes 
itens:

• remuneração paga a terceiros, desde 
que com vínculo empregatício, e os 
respectivos encargos trabalhistas e 
previdenciários;

• emolumentos pagos a terceiros, assim 
considerados os valores referentes 
à retribuição pela execução, pelos 
serventuários públicos, de atos 

1. ADVOGADO AUTÔNOMO
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cartorários, judiciais e extrajudiciais;

• despesas de custeio pagas, necessárias 
à percepção da receita e manutenção da 
fonte produtora;

• despesas relacionadas com aquisição 
de livros, jornais, revistas e roupas 
especiais necessárias ao desempenho 
de suas funções;

• contribuições à Ordem dos Advogados do 
Brasil;

• pagamentos efetuados a terceiros 
sem vínculo empregatício, desde que a 
despesa se caracteriza como despesa de 
custeio necessária à percepção da receita 
e à manutenção da fonte produtora;

• despesas com propaganda da atividade 
profissional, desde que respeitados os 
limites e particularidades da atuação 
profissional do advogado;

• gastos relativos à comparecimento 
em encontros científicos, participação 
em congressos e seminários, inclusive 
hospedagem e transporte.

Por outro lado, não são dedutíveis as 
seguintes despesas:

• as quotas de depreciação de instalações, 
máquinas e equipamentos, bem como as 
despesas de arrendamento (leasing);

• as despesas de locomoção e transporte, 
salvo no caso de representante comercial 
autônomo, quando correrem por conta 
deste;

• as despesas relacionadas à prestação de 
serviços de transporte e aos rendimentos 
auferidos pelos garimpeiros;

• as despesas escrituradas em livro-caixa 
podem ser deduzidas 

Após o confronto entre as receitas e 
despesas dedutíveis, ou utilizando-se dos 
valores das receitas quando não ocorrer a 
escrituração do livro-caixa, obtém-se a base 
de cálculo que será utilizada para o cálculo 
do IRPF, sobre o qual, conforme a faixa de 
rendimentos, incidirá uma das seguintes 
alíquotas com a respectiva parcela a deduzir:

Base de Cálculo 
Mensal

Alíquota % Parcela a 
deduzir do 
imposto em R$

Até 1.787,77 - -
De 1.787,78 até 
2.679,29

7,5 134,08

De 2.679,30 até 
3.572,43

15,0 335,03

De 3.572,44 até 
4.463,81

22,5 602,96

Acima de 4.463,71 27,5 826,15

1. ADVOGADO AUTÔNOMO
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1. ADVOGADO AUTÔNOMO
(IRPF 2015, ano-calendário 2014, 

relativa aos recolhimentos mensais)

O livro-caixa poderá ser apurado por 
sistema disponibilizado pela Receita Federal 
ou ainda por outro sistema de escrituração 
fiscal, contudo, é importante que o advogado 
observe todos os requisitos legais para o 
reconhecimento das despesas, bem como 
guarde toda a documentação comprobatória 
das receitas e despesas auferidas.

A.2) INSS – Contribuição Previdenciária
Sobre os valores recebidos a título de 

prestação de serviços haverá incidência 
de contribuição previdenciária ao INSS, 
cuja alíquota poderá variar dependendo do 
contratante:

Serviços prestados para pessoa jurídica 
têm incidência do INSS, retido na fonte pelo 
contratante, na alíquota de até 11% sobre o 
valor dos honorários.

Serviços prestados para pessoa física 
têm incidência do INSS, sem retenção na 
fonte, cuja alíquota será de 20% sobre o valor 
dos honorários.

Em ambos os casos, é importante 
destacar que referido tributo somente incide 
até o valor limite do salário-contribuição, que 
a partir de 1º de janeiro de 2014 corresponde a 

R$ 4.390,24 (quatro mil, trezentos e noventa 
reais, e vinte e quatro centavos). Ou seja, a 
contribuição previdenciária (INSS) somente 
incide até que se atinja o limite do salário-
de-contribuição, sendo que a partir de tal 
momento não haverá mais incidência de INSS.

B) Tributo Municipal - ISSQN
Por fim, o Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo 
de competência Municipal, cuja instituição 
decorre de legislação municipal, observadas as 
normas gerais previstas na Lei Complementar 
n. 116/2003, sendo que o fato gerador é 
a prestação de serviços, especificamente 
para esta cartilha, a prestação de serviços 
advocatícios.

Referido tributo possui alíquota mínima 
de 2% (art. 88, I, do ADCT) e alíquota máxima de 
5% (art. 8º, II, da Lei Complementar n. 116/03), 
que incidem sobre o valor da prestação de 
serviços advocatícios, ou ainda poderá haver a 
incidência de alíquotas fixas quando se tratar 
de trabalho pessoal do próprio contribuinte 
ou de sociedade uniprofissional (art. 9º, §§ 1º 
e 3º, do Decreto-lei n. 406/68).

Em regra, como ocorre na capital sul mato-
grossense, os profissionais liberais recolhem 
ISSQN fixo, normalmente com periodicidade 
mensal ou anual.
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Importante destacar que em Campo 
Grande/MS, a lei municipal (art. 12, IX, da Lei 
Complementar n. 59/2003) prevê a isenção 
do ISSQN aos advogados registrados na OAB 
desde que promovam sua inscrição junto ao 
Município no exercício financeiro seguinte 
após a colação de grau, sendo que a referida 
isenção valerá para o respectivo ano e para os 
dois anos subsequentes.

C) Síntese
Em síntese, o advogado quando atuar 

como profissional liberal, sem vínculo 
empregatício, estará sujeito aos seguintes 
tributos: IRPF, INSS e ISSQN.

Apesar de existirem diferenças entre as 
duas categorias, para fins de tributação os 
mesmos podem ser equiparados ao advogado 
autônomo, uma vez que todos eles estão 
submetidos à tributação como pessoas físicas.

Uma das principais diferenças decorrem 
do fato do pagamento dos honorários no caso 

do primeiro, ou salário no caso do último, ser 
decorrente de um serviço ou trabalho prestado 
à uma pessoa jurídica e, portanto, para fins de 
recolhimentos previdenciários (INSS), ocorrerá 
sempre a retenção do referido tributo à 
alíquota de até 11%, e não a alíquota de 20% 
como é o caso do contribuinte individual.

1. ADVOGADO AUTÔNOMO

2. ADVOGADO ASSOCIADO E CONTRATADO

3. SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Diversos são os fatores que podem levar 

os advogados a constituírem uma sociedade, 
seja em razão de benefícios estratégicos, 
econômicos, de eficiência, dentre outros, 
inclusive benefícios de ordem fiscal, com a 
redução da carga tributária, em especial em 
caso de adoção do regime do Simples Nacional.

Quanto à constituição das sociedades, as 
mesmas são constituídas e regulamentadas 
na forma dos artigos 15 e 17 do Estatuto 
da OAB (Lei n. 8.906/94), e os artigos 37 
a 43 do Regulamento Geral, sendo que os 
atos de constituição, alteração ou baixa, 
serão registrados na Seccional da Ordem dos 
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3. SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Advogados do Brasil em que for atuar.

Quanto à sociedade de advogados, incidem 
os seguintes tributos: IRPJ – Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição sobre Lucro 
Líquido, PIS – Programa de Integração Social, 
COFINS – Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social, INSS – Contribuição 
Previdenciária e ISSQN – Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza.

As sociedades de advogados, além da 
recente inclusão no Simples Nacional, podem 
ser tributados, no que se refere aos tributos 
federais, sob dois regimes, quais sejam: Lucro 
Real e Lucro Presumido.

3.1. Lucro Real
A sociedade de advogados cujo 

faturamento exceder R$ 78 milhões anuais 
é obrigada à tributação regime do lucro real, 
em que as receitas e despesas são apuradas 
segundo o regime de competência, sendo um 
regime de tributação mais complexo e pouco 
utilizado pelas sociedades de advogado, razão 
pela qual não será objeto de estudo desta 
cartilha.

Apenas cabe o alerta de que a sociedade 
de advogados que venha a optar por este 
regime de tributação, deverá além de apurar o 
lucro real pelo regime de competência, observar 
as regras específicas do regime não-cumulativo 
de PIS e COFINS, em que as alíquotas serão 

respectivamente de 1,65% e 7,6%, valendo-
se das alíquotas dos demais tributos sem a 
presunção de lucro trazida pelo regime de 
tributação do Lucro Presumido.

3.2. Lucro Presumido
Até o advento da Lei Complementar n. 

147/2014, em que foram introduzidos os 
serviços advocatícios ao Simples Nacional, 
o Lucro Presumido era o principal regime 
de tributação adotado pelas sociedades de 
advogados, sendo certo que referido regime 
de tributação é obrigatório para as sociedades 
de advogados que faturem acima de R$ 3,6 
milhões, ou seja, para aquelas sociedades que 
extrapolarem o limite do Simples Nacional.

O Lucro Presumido difere-se do Lucro Real 
na medida em que ao invés de se apurar o lucro 
efetivo da sociedade, opera-se com presunções, 
que para os prestadores de serviços é de 32% 
sobre o faturamento. Em outras palavras, 
presume-se que 32% do faturamento da 
sociedade de advogados é lucro, de forma que é 
sobre esse valor que incidirá o IRPJ e CSLL.

A) Tributos Federais
A.1) IRPJ – Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica
O Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 

(IRPJ), no caso do lucro presumido, incide sobre 
o total de receitas, sendo que sua alíquota será 
de 15%, contudo, sobre com uma redução de 
32% que corresponde à presunção de lucro. 
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Portanto, temos uma alíquota efetiva de 4,8% 
(quatro inteiro e oito décimos).

Quando o lucro (presumido) da empresa 
ultrapassar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) mensais, ou R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais) trimestrais, o contribuinte estará sujeito à 
um Adicional de Imposto de Renda, cuja alíquota 
será de 10% sobre o lucro que exceder o valor 
supramencionado.

A título de exemplo, vejamos a carga 
tributária mensal relativa ao IRPJ de uma 
sociedade de advogados que fature o 
equivalente a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 
mensais:

É importante destacar que a apuração 
e o recolhimento do IRPJ, no caso do lucro 
presumido, será sempre trimestral, de forma 
que o limite será sempre o trimestral de R$ 
60.000,00, independentemente do referido 
limite ser extrapolado em um mês específico.

A.2) CSLL – Contribuição sobre Lucro 
Líquido

A Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, assim como o IRPJ incidirá sobre 
a presunção de lucro, ou seja, sobre 32% do 
total de receitas da sociedade, sendo que sua 
alíquota será de 9% (nove por cento). Assim, a 
alíquota efetiva para o cálculo sobre o valor total 
das receitas será de 2,88%.

A.3) PIS e COFINS
A base de cálculo das contribuições 

denominadas PIS e COFINS, no regime de 
incidência cumulativa, é o faturamento mensal, 
entendido como a receita bruta, que equivale a 
totalidade das receitas auferidas pela pessoa 
jurídica, independentemente da classificação 
contábil da mesma, nos termos do art. 3º, § 1º, 
da Lei n. 9.718/98.

As alíquotas de PIS e COFINS para a 
sociedade de advogados tributada pelo Lucro 
Presumido será de 0,65% e 3%, respectivamente, 
aplicando-se o regime cumulativo, ou seja, 
alíquota essa aplicada diretamente sobre a 
base de cálculo acima mencionada, sendo que a 
apuração e pagamento dos referidos tributados 
será mensal.

A.4) INSS – Contribuição Previdenciária
As sociedades de advogados devem 

recolher, como cota patronal, contribuição 
previdenciária de 20% (vinte por cento) sobre 
a folha de salários, além das contribuições 

Faturamento R$ 70.000,00
Presunção de Lucro (32%) R$ 22.400,00
IRPJ (15%) R$ 3.360,00
Excedente ao limite mensal (R$ 
20.000,00)

R$ 2.400,00

Adicional IRPJ (10%) R$ 240,00

Total IRPJ R$ 3.600,00

3. SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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a terceiros de 5,8% (cinco inteiros, e oito 
décimos) considerando que a atividade de 
serviços advocatícios se enquadra na FPAS 
515, e também um alíquota de 1% a título de 
RAT, totalizando uma carga tributária de 26,8% 
sobre a folha de salários e pró-labore dos sócios.

Quanto aos dividendos, a referida exação 
tributária não incide, de forma que a distribuição 
de dividendos aos sócios, além de isenta do 
IRPF também não está sujeita à incidência da 
contribuição previdenciária.

B) Tributo Municipal – ISSQN
Por fim, o Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo 
de competência Municipal, cuja instituição 
decorre de legislação municipal, observadas as 
normas gerais previstas na Lei Complementar 
n. 116/2003, sendo que o fato gerador é 
a prestação de serviços, especificamente 
para esta cartilha, a prestação de serviços 
advocatícios.

Referido tributo possui alíquota mínima de 
2% (art. 88, I, do ADCT) e alíquota máxima de 
5% (art. 8º, II, da Lei Complementar n. 116/03), 
que incidem sobre o valor da prestação de 
serviços advocatícios, ou ainda poderá haver a 
incidência de alíquotas fixas quando se tratar 
de trabalho pessoal do próprio contribuinte ou 
de sociedade uniprofissional (art. 9º, §§ 1º e 3º, 
do Decreto-lei n. 406/68).

Em regra, como ocorre na capital sul mato-
grossense, os profissionais liberais recolhem 
ISSQN fixo, normalmente com periodicidade 
mensal ou anual.

Importante destacar que em Campo 
Grande/MS, a lei municipal (art. 12, IX, da Lei 
Complementar n. 59/2003) prevê a isenção 
do ISSQN aos advogados registrados na OAB 
desde que promovam sua inscrição junto ao 
Município no exercício financeiro seguinte após 
a colação de grau, sendo que a referida isenção 
valerá para o respectivo ano e para os dois anos 
subsequentes.

3.3. SIMPLES NACIONAL
A Lei Complementar n. 147, de 8 de 

agosto de 2014 representa uma das grandes 
conquistas da advocacia no ano de 2014, que foi 
sua inclusão no Simples Nacional, em razão de 
modificações introduzidas na Lei Complementar 
n. 123/2006.

É importante destacar que a Lei 
Complementar n. 147 pode ser tomada como 
um marco da universalização do Simples 
Nacional para as atividades de prestação de 
serviços, contudo, para a advocacia a conquista 
foi ainda mais relevante uma vez que sua 
tributação será aquela prevista no anexo IV da 
Lei Complementar n. 123/2006, o que resulta 
em uma efetiva redução da carga tributária para 
grande parte das pequenas e médias sociedades 
de advogados do País.

3. SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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O Simples é um sistema unificado de 
pagamento de tributos, em especial de tributos 
federais, mas também dos tributos pertencentes 
à outros entes, o ICMS e o ISSQN, sendo este 
último o que nos interessa. O principal destaque 
é que a carga tributária, na qual já está incluso 
o ISSQN, varia de 4,50% até 16,85% sobre a 
receita bruta.

Conforme previsto no Anexo IV da Lei 

Complementar n. 123/2006, são as seguintes 
alíquotas para as respectivas faixas de receita bruta:

É importante destacar que o Simples 
Nacional não abrange as contribuições 
previdenciárias, contudo, a redução da carga 
tributária, em especial para as pequenas e 
médias sociedades de advogados, é significativa, 
conforme restará claro no comparativo final 
desta cartilha.

Receita Bruta em 12 meses (R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS ISS
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

3. SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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A título comparativo, vejamos a carga 
tributária fictícia de dois advogados que 
individualmente faturem R$ 7.500,00 (sete 
mil e quinhentos reais) mensais e que decidam 
se juntar para constituir uma sociedade com 
faturamento mensal de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais).

Para esse comparativo será desconsiderado 
o valor relativo às contribuições previdenciárias 
e ISS, em especial quanto ao ISS por se tratar 
de tributo cujo recolhimento é fixo, além de 
que poderá haver variação de Município para 
Município.

IRPF – Autônomo (*) Lucro Presumido Simples Nacional
Faturamento Anual R$ 180.000,00 R$ 180.000,00 R$ 180.000,00
IRPF R$ 29.672,40 - -
IRPJ - R$ 8.640,00 R$ 0,00
CSLL - R$ 5.184,00 R$ 2.196,00
PIS - R$ 1.170,00 R$ 0,00
COFINS - R$ 5.400,00 R$ 2.304,00
ISSQN (**) (**) R$ 3.600,00
Carga Tributária R$ 29.672,40 R$ 20.394,00 R$ 8.100,00

4. COMPARATIVO E SIMULAÇÃO

(*) O IRPF foi calculado somando-se 
a carga tributária de dois advogados que 
faturem cada um R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais) mensais, uma vez que são 
necessários ao menos dois advogados para 
constituir uma sociedade de advogados.

(**) O ISSQN não foi levado em 
consideração uma vez que tanto na hipótese 
de se tratar de Advogado Autônomo, quanto 
na hipótese de se tratar sociedade tributada 
sob o regime do Lucro Presumido, o ISSQN 

será fixo, apresentando variação de acordo 
com a legislação municipal.

O que se verifica no comparativo acima é 
que mesmo com a exclusão do ISSQN nas duas 
primeiras hipóteses e inclusão na última, ainda 
assim o Simples Nacional se mostra vantajoso, 
propiciando uma redução da carga tributária 
de aproximadamente 72% (setenta e dois por 
cento) se comparado com a carga tributária que 
recai sobre a atividade profissional desenvolvida 
como profissional liberal independente.
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Sem sombra de dúvidas que a inclusão 
da advocacia no rol das atividades tributadas 
pelo Simples Nacional é uma grande conquista 
para toda a advocacia brasileira, sendo que na 
maioria dos casos esta será a melhor opção 
tributária para as sociedades de advogados.

Assim, é com grande satisfação que a 
Seccional de Mato Grosso do Sul da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em conjunto com a sua 
Comissão de Assuntos Tributários, lança esta 

cartilha para orientação dos advogados sul-
mato-grossenses sobre a tributação para os 
advogados e as sociedades de advogados.

A Comissão de Assuntos Tributários da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 
de Mato Grosso do Sul aproveita ainda a 
oportunidade para se colocar a disposição de 
toda a advocacia sul-mato-grossense para 
futuros debates e questionamentos sobre este 
tema.

CONCLUSÕES



MATO GROSSO DO SUL
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