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1 – Apresentação  

 

A Comissão de Sociedade de Advogados e Advogados Associados da 57ª 

Subseção Guarulhos da Ordem dos Advogados de São Paulo, desenvolveu essa 

cartilha no intuito de direcionar e orientar os advogados que trabalham de 

forma autônoma ou aqueles que já estão reunidos em sociedades formalizadas 

ou não, acerca das vantagens de regularizar suas relações institucionais. 

Os benefícios serão apresentados de forma didática e permitirá que os 

advogados optem pela melhor forma de sociedade de advogados que a Ordem 

dos Advogados dispõe, sejam elas unipessoais ou pluripessoais. Sendo 

necessário ainda destacar  que os sócios podem ser separados em patrimoniais 

e de serviços. 

Além desta cartilha a Comissão está à disposição para colaborar com o 

desenvolvimento das sociedades de advogados de Guarulhos e convida a todos 

para que venham conhecer e participar das reuniões e atividades promovidas 

pela subseção. 
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2 - Palavra do Presidente  

 

Sem embargo, a advocacia de Guarulhos é uma potência, não só pelo fato de 

atualmente contar com mais de cinco mil advogados inscritos, mas, 

principalmente por possuir grande qualidade técnica, o que nos dá a certeza 

que somos indispensáveis tanto para a sociedade civil, quanto para a sociedade 

empresarial de nossa região. Seguramente a qualidade técnica de nossos 

advogados é um importante diferencial, no entanto ainda podemos constatar 

uma certa timidez na constituição de novas sociedades de advogados.  

Se nosso foco é atender à enorme demanda de serviço gerado pelas empresas 

aqui sediadas, se torna imprescindível investirmos na profissionalização de 

nossos escritórios, e para tanto a formalização de novas sociedades é condito 

sine qua non, haja vista que para contratar com pessoas jurídicas, nós também 

precisamos que ter o nosso CNPJ. Mas não se trata tão somente de 

formalização, o advogado deve se conscientizar que ao formar uma sociedade 

deve pautar-se na profissionalização de seu trabalho, e isso começa com a 

busca de sócios que complementem suas capacidades, a fim de gerar 

verdadeira sinergia. Toda sociedade deve ser integrada por advogados com 

diferentes características que somadas podem gerar melhores resultados, 

considerando que há advogados com maior facilidade na área comercial e nas 

relações com os clientes, sendo que há outros advogados que são ótimos 

gestores de processos internos e prazos, e outros ainda que se destacam na 

gestão administrativa e financeira, só para exemplificar. 

Esta cartilha tem por objetivo, justamente demonstrar as principais vantagens 

em se atuar numa sociedade de advogados, tantos nos aspectos tributários, 

administrativos e estratégicos, e dessa forma contribuir para a efetivação do 

projeto de fortalecer o mercado de trabalho do advogado de Guarulhos. 

Esperamos que a partir desse movimento, a advocacia de Guarulhos tenha 

maior visibilidade e reflita a força de nossa economia, haja vista ser Guarulhos 

a segunda maior economia do estado e uma das maiores do país. 

 

Alexandre de Sá Domingues  
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3 - Palavra do Presidente da Comissão de Sociedade de Advogados e 

Advogados Associados  

 

Atualmente temos aproximadamente 6.000 inscritos na Ordem dos Advogados 

de São Paulo – Subseção Guarulhos, o que nos coloca entre uma das maiores 

subseções do Estado. 

Aliado a este número, temos um município que vem superando ano a ano sua 

arrecadação, possuindo um dos maiores Parques Industrial, que, apesar de 

toda a crise que assola o país, vem se mantendo, e, em alguns setores, até 

crescendo. 

Para atender a toda esta demanda, a Advocacia de Guarulhos, hoje 

representada pelo Dr. Alexandre de Sá Domingos, vem quebrando paradigmas, 

inovando na sua Administração, mostrando a todos que não há necessidade de 

buscar Advogados em outro município, pois aqui temos excelentes Sociedades 

de Advogados, capazes de atender as mais variadas demandas, quaisquer que 

sejam as áreas do direito, prontos a atender, desde empresas de pequeno 

porte às multinacionais. 

O mercado e as relações interpessoais, entre as pessoas físicas e jurídicas, 

tornaram-se mais céleres e complexas, exigindo dos Advogados respostas na 

mesma proporção. 

Os empresários de Guarulhos e região, já se deram conta de que, não há mais 

a necessidade de buscar profissionais da área do direito em outros municípios, 

pois aqui mesmo, ao lado deles, estão os escritórios, com seus sócios e 

associados, prontos a atender, aliado ao fato de conhecerem o mercado de 

Guarulhos, bem como a dinâmica de cada um dos Fóruns da cidade, o que 

facilita e agiliza o trabalho do dia a dia da empresa. 

Um dos nossos papéis é construir uma Advocacia forte e unida, representada 

por Sociedades de Advogados, que atendem e atenderão os empresários de 

Guarulhos e Região, buscando sempre alcançar a tão almejada JUSTIÇA. 

Através de parcerias com Associações Empresariais, a OAB Guarulhos, levará 

aos empresários da cidade o que há de melhor e mais moderno no Direito, com 

realização de diversos eventos e palestras, onde serão abordados os temas que 

mais afligem e assolam o dia a dia das empresas. 

JUNTOS SOMOS FORTES, JUNTOS SOMOS INVENCÍVEIS. 

Ruy Brito Nogueira Cabral de Morais 
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4 - Vantagens para abertura da Sociedade de Advogados 

4.1 - Divisão e racionalização do trabalho, atendimento em diversas 

áreas 

 

A formação de uma sociedade de advogados ganha basicamente na oferta, na 

força de trabalho, na rentabilidade, no marketing e redução de custos. 

 

Advogar sozinho oferta um volume pequeno de serviços ao mercado, tendo em 

vista que desta forma sua capacidade de executar serviços se torna diminuta 

em razão da força de trabalho. Estes aspectos são limitadores da sua 

rentabilidade, pois de nada adianta ter uma oferta vasta de serviços se não 

tiver como executá-los. 

 

Para aumentar o volume, você precisa atuar em áreas que não domina tanto, e 

assim terá comprometida não somente a qualidade do trabalho, mas também a 

velocidade de entrega.  

 

Não é possível crescer sozinho, sem riscos para o seu escritório e para sua 

fama profissional, mas, com a formação de uma sociedade de advogados, 

haverá assistência mútua, aumentando seu campo de atuação no mercado com 

mais eficiência, seguido de maior possibilidade de execução, com maior força 

de trabalho e certamente, maior rentabilidade. 

 

Uma das grandes diferenças das sociedades de advogados é o marketing, como 

as sociedades de advogados não possuem caráter mercantil, o seu marketing 

não pode fugir deste contexto. 

 

A capacidade de promoção de uma sociedade de advogados é exponencial em 

relação ao advogado que atua sozinho.  

 

Desde os primórdios da advocacia, essas não eram lembradas pelo nome da 

sociedade, mas por quem estavam dentro dela, ou seja, por determinado 
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advogado que se destacava. Estamos passando por uma transformação e hoje 

o nome das sociedades de advogados estão ganhando mais força que o próprio 

advogado que se destaca, até porque as empresas hoje exigem esta 

formalização profissional com caráter empresarial. 

 

Sabemos a dificuldade de retorno financeiro na advocacia, então a soma dos 

esforços entre os sócios na mesma direção encurta o tempo de retorno da 

profissão. 

 

Outro aspecto importante é o custo tributário, a inclusão da Advocacia dentre 

as atividades permitidas no simples nacionalfoi, sem dúvidas, um importante 

ganho de toda a classe, essa abrupta diminuição do custo tributário sobre 

nossa atividade é uma vantagem a ser considerada. 

 

Montar uma sociedade de advogados precisa ter planejamento estratégico para 

crescer profissionalmente, financeiramente em especial estar conectado com as 

novas tendências do mercado. As vantagens são diretas e indiretas, sobretudo, 

pelo fato de que ampliando a oferta de serviços consequentemente ampliará o 

resultado financeiro final, no mesmo sentido, com isso, diluir custos que até 

então seriam impossíveis de se pagar sozinho. 

 

Percebe-se que o trabalho em sociedade ajuda no atendimento ao cliente e nas 

demandas que são apresentadas aos advogados, possibilitando a divisão e 

racionalização de serviços pelo atendimento de maneira especializada. 

 

Grupos especializados são mais capacitados para alcançar a solução que os 

clientes almejam e seu escritório precisa, essa atuação traz satisfação para o 

profissional que atua e solução para o cliente, sendo que, certamente, num 

espaço de tempo menor, todo mundo ganha, mas ganha principalmente seu 

escritório, afinal, grupos especializados são mais conectados e competitivos. 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
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Mas seu escritório é pequeno? Você trabalha sozinho? Não perca essa lição de 

vista! Especialize-se e busque atuar com especialidade, monte uma Sociedade 

de Advogados, não pretenda ser generalista num mundo onde só os 

especialistas convencem e efetivamente trazem resultados. 

 

Estar e permanecer conectado com os clientes é um ponto crítico, você 

efetivamente precisa conhecerseu mercado e atuar nas áreas de necessidade 

para a satisfação no atendimento. 

 

Portanto, dividir, racionalizar e oferecer atendimento em diversas áreas se torna 

possível com a formação de uma Sociedade de Advogados. 

 

4.2 – Benefícios Tributários 

4.2.1 – PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA – ADVOGADO 

AUTÔNOMO – CARGA TRIBUTÁRIA. 

 

O advogado autônomo é o profissional prestador de serviço remunerado na 

pessoa física. Nesta modalidade de prestação de serviços está sujeito ao 

pagamento dos seguintes impostos:  

 (I) ISS - Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza; 

 (II) IRPF- Imposto de Renda Pessoa Física;  

 (III) INSS - Contribuição para a Seguridade Social. 

 

Para uma melhor compreensão abaixo passamos a conceituar os referidos 

impostos: 

 

a) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS: 

 

O ISS é um tributo de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 

conforme art. 156, III, da Constituição Federal. Em Guarulhos, o ISS é 

regulamentado pela Lei Municipal 5.986/2003. 
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No caso, é contribuinte do imposto o prestador de serviço (art. 8º), sendo o 

preço do serviço a base de cálculo do imposto (art. 10). 

 

O fato gerador do imposto é a prestação de serviços constantes na lista anexa 

à referida lei municipal (artigo 1º), estando a atividade da advocacia no item 

17.13. 

 

Em Guarulhos, o ISS é recolhido anualmente, em valor fixo correspondente a 

285 UFG (Unidade Fiscal de Guarulhos), conforme dispõe o artigo 14, §1, I, “c” 

c.c. art. 10, § 1º da mencionada lei municipal.  

 

Para 2017 a UFG está fixada em R$ 3,1093. Logo, o valor fixo anual do ISS a 

ser recolhido pelos advogados autônomos em 2017 é de R$ 886,15. 

 

b) IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSCIA – IRPF:  

 

O advogado autônomo será tributado pela tabela de Imposto de Renda Pessoa 

Física, com uma alíquota que varia de isento a 27,5%, segundo a tabela 

abaixo: 

Fonte: https://www.tabeladoirrf.com.br/tabela-irrf-2017.html - em 23/03/2017. 

Base de cálculo mensal em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$ 

Até 1.903,98 0 0 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15,0 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

 

https://www.tabeladoirrf.com.br/tabela-irrf-2017.html
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Para apuração da base de cálculo do IRPF o procedimento será a escrituração 

do livro-caixa, para apurar o imposto pelo valor líquido do rendimento, ou seja, 

rendimento total bruto menos as despesas dedutíveis. 

 

No livro-caixa, o contador lança os rendimentos recebidos e as despesas 

dedutíveis, reduzindo o valor tributável. 

 

As principais despesas dedutíveis são as despesas fixas, tais como: despesa 

com empregados CLT, aluguel, condomínio, IPTU, ISSQN, energia elétrica, 

água, telefone, honorários contábeis, material de limpeza, material de 

escritório. 

 

Para que sejam consideradas dedutíveis, as despesas devem ser relacionadas à 

atividade e amparadas em recibos/notas fiscais em que conste a identificação 

do adquirente e os dados do emissor. 

 

b.1 - DA DECLARAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁVEIS  

 

As receitas recebidas pelo Advogado autônomo, pessoa física, devem ser 

informadas ao Fisco anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano 

subsequente, por meio da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda. 

 

Importante ressaltar que antes da Declaração de Ajuste Anual, as receitas 

auferidas pelo advogado no decorrer do ano-calendário já se sujeitam ao 

recolhimento de IR de forma antecipada, seja mediante retenção na fonte, caso 

de honorários recebidos de pessoa jurídica, seja mediante carnê-leão pago pelo 

próprio advogado, na hipótese de honorários recebidos de pessoa física. 

 

Quando o advogado recebe honorários de pessoa jurídica, deve haver a 

retenção do Imposto de Renda correspondente no momento do pagamento. Já 

quando os valores são recebidos de pessoa física, o próprio advogado é 
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responsável por recolher o IR correspondente, até o último dia do mês seguinte 

ao recebimento da receita.   

 

Em qualquer dos casos, ainda, as receitas recebidas devem ser declaradas 

mensalmente através do programa do Carnê-Leão (disponível para download 

no endereço eletrônico da RFB), por meio do qual o advogado autônomo 

informa todas as receitas auferidas e todas as despesas necessárias à atividade, 

devidamente escrituradas em livro-caixa.  

 

Se a receita declarada foi recebida de pessoa jurídica e, portanto, já sofreu a 

retenção na fonte, a informação no programa serve apenas para calcular o 

limite mensal de deduções permitidas. Se a receita foi recebida de pessoa física 

e, portanto, sem retenção, o sistema calcula o Imposto de Renda que deve ser 

pago pelo advogado, por meio de guia gerada pelo sistema Carnê-Leão. 

 

c. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS: 

 

O advogado autônomo está sujeito à contribuição ao INSS, a uma alíquota de 

20%. 

 

Atualmente o teto máximo do salário de contribuição é de R$ 4.390,24 sobre o 

qual incide INSS de 20% para o profissional liberal. Sobre o assunto 

esclarecemos que a Receita Federal editou a instrução normativa IN/RFB 

Instrução Normativa RFB nº 971/2009 que disciplina o seguinte “todo 

profissional liberal que exercer atividade por conta própria deverá recolher a 

contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração auferida pelo 

exercício de atividade por conta própria respeitando o limite máximo do salário 

de contribuição”. 

 

Se o serviço for prestado a pessoa jurídica, se sujeita o advogado autônomo a 

retenção de 11% na fonte, conforme dispõe a Lei 8.212/1991, artigos 12, V, 

“g” e “h” e artigo 21. 
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4.2.2 – PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS – CARGA TRIBUTÁRIA (LUCRO PRESUMIDO/SIMPLES); 

 

a) COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO  

 

Os escritórios de advocacia, enquanto sociedades regularmente constituídas 

perante a OAB, possuem sua tributação realizada de forma completamente 

diversa daquela  dos  advogados  autônomos, formada pela arrecadação de: 

– Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); 

– Contribuição para a Seguridade Social INSS; 

– Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS); 

– Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL); 

– Programa de Integração Social (PIS); e 

– Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

 

a.1) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 

 

As sociedades de advogados podem optar por pagar o IRPJ com base no lucro 

real ou no lucro presumido, devendo o contribuinte fazer a opção por algum 

dos dois regimes no início de cada exercício (ano), com o pagamento da 

primeira cota do imposto. A maioria das sociedades opta pelo lucro presumido, 

por ser, normalmente, menor que o lucro real. 

 

No lucro real, somam-se todas as receitas auferidas pela sociedade e dessa 

receita bruta são deduzidas as despesas operacionais incorridas, entendendo-se 

como despesas operacionais, os gastos necessários para o exercício da 

atividade. 

 

Sobre esse resultado, denominado lucro real, incide a alíquota de 15% (quinze 

por cento) para apuração do IRPJ devido. No entanto, apurado um lucro 

superior a R$ 240.000,00 no ano, haverá, sobre o valor excedente, uma 
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alíquota adicional de 10%, ou seja, a alíquota sobre os valores que excederem 

R$ 240.000,00 no ano será de 25%. 

 

Já no regime de lucro presumido, a apuração do lucro é efetuada mediante 

aplicação de percentual sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica, que 

no caso das sociedades de Advogados é de 32%. 

 

Ou seja, há a presunção que a sociedade de Advogados lucra o equivalente a 

32% de suas receitas. Assim, a cada trimestre aplica-se a o percentual de 32% 

sobre a receita bruta da sociedade, o que define a base de cálculo do IRPJ. 

 

Sobre essa base de cálculo, aplica-se a alíquota de 15% (quinze por cento), 

incidindo o adicional de 10% (dez por cento) sobre os valores que excederem 

R$ 60.000,00 no lucro trimestral apurado, para se determinar, efetivamente, o 

imposto devido. 

 

Para facilitar o cálculo do IRPJ, pode-se afirmar que, no lucro presumido, o 

imposto devido será equivalente a 4,8% (= 32 x 15%) sobre a receita da 

sociedade, desconsiderando o adicional de 10% que incide somente sobre os 

valores que excederem R$ 60.000,00 no trimestre. 

 

Deve-se ressaltar que, em praticamente todas as sociedades de Advocacia, o 

imposto é calculado sobre o lucro presumido, pois normalmente o lucro das 

sociedades é muito superior ao equivalente a 32% de suas receitas, além da 

maior praticidade no recolhimento. 

 

A desvantagem do recolhimento do IR sobre o lucro presumido, porém, está no 

fato de que a sociedade estará obrigada ao pagamento do imposto mesmo se 

tiver prejuízo. 
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a.2) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 

 

Da mesma forma que advogado autônomo tem sobre seus rendimentos a 

obrigação de recolher ISS, a sociedade de advogados também tem tal 

obrigação. 

 

O STJ decidiu no Resp 724.684/2005-RJ que: As sociedades de advogados, 

qualquer que seja o conteúdo de seus contratos sociais, gozam do tratamento 

tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n.º 406/68 

e não recolhem o ISS sobre o faturamento, mas em função de valor anual fixo, 

calculado com base no número de profissionais integrantes da sociedade.  

 

Assim, os valores que devem ser pagos por integrantes da sociedade de 

advogados variam de acordo com cada município. 

 

Em Guarulhos, o ISS é recolhido em valor fixo e anual equivalente a 285 UFG 

(Unidade Fiscal de Guarulhos), reajustado anualmente. Para 2017 o valor do 

recolhimento é de R$ 886,15 (Lei 5.986/2003, art. 14, I, “c”) 

 

a.3) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL 

 

Além do IRPJ, as sociedades de Advogados devem pagar a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, contribuição destinada para seguridade social, que incide 

à alíquota de 9% sobre lucro da pessoa jurídica, independentemente do 

regime, lucro real ou presumido. 

 

Para facilitar o cálculo no lucro presumido, pode-se afirmar que o valor da CSLL 

devida será correspondente a 2,88 % (= 32 x 9%) sobre a receita auferida pela 

pessoa jurídica. 
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a.4) PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E  CONTRIBUIÇÃO 

PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS 

 

A modalidade de recolhimento do PIS e da COFINS pode ser cumulativa ou 

não-cumulativa, a depender da forma de recolhimento do IRPJ. 

 

A sociedade que optar por recolher o IRPJ com base no lucro presumido deve 

recolher o PIS e a COFINS na modalidade cumulativa, pelas alíquotas de 0,65% 

e 3%, respectivamente. 

 

 

b) COM BASE NO SIMPLES NACIONAL 

 

O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e 

favorecido, previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006. A publicação 

da Lei Complementar n. 147, de 07 de agosto de 2014, que universaliza o 

SIMPLES NACIONAL, representa uma relevante vitória para os prestadores de 

serviços, incluindo os advogados.  

 

Aderindo ao Supersimples, as sociedades de advogados passam a usufruir de 

alíquotas tributárias mais favoráveis, além de pagamento unificado de oito 

impostos federais, estaduais e municipais (ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, 

ICMS e ISS) e da contribuição previdenciária, facilitando e descomplicando a 

gestão de pequenos escritórios. 

 

Destacam-se as seguintes características desse regime tributário:  

 É facultativo e não obrigatório; 

 Uma vez efetuada a opção, será irretratável para todo o ano-calendário 

(1º de janeiro a 31 de dezembro); 

 Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, 

ICMS (estadual), ISS (municipal) e a Contribuição para a Seguridade 

Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); 
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Após efetuar a inscrição no CNPJ e Municipal, a ME ou a EPP terá o prazo de 

até 30 dias, contado do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção 

pelo Simples Nacional, desde que não tenham decorrido 180 dias da inscrição 

no CNPJ.  

 

Após esse prazo, a opção somente será possível no mês de janeiro do ano-

calendário seguinte. (Base legal: art. 2º, IV, art. 6º, §5º, I, §7º da Resolução 

CGSN nº 94, de 2011.) 

 

Neste caso, a opção a esta forma de regime tributário está disponível no Portal 

do Simples Nacional (https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/), 

entre o primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de dezembro do 

ano anterior ao da opção. 

 

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único 

de arrecadação, dos seguintes tributos:  

1. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 

2. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

4. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

5. Contribuição para o PIS/PASEP; 

6. Contribuição Patronal Previdenciária (CPP); 

7. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS); 

8. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

 

Objetivando a simplificação tributária, o recolhimento de referidos tributos 

ocorre mediante a emissão do denominado Documento Único de Arrecadação - 

DAS; 
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 É disponibilizado para as ME/EPP sistema eletrônico para a realização do 

cálculo do valor mensal devido e geração do DAS; constituindo-se o crédito 

tributário a ser recolhido; 

 

O prazo para recolhimento do DAS é até o dia 20 do mês subsequente àquele 

em que houver sido auferida a receita bruta (ex. receita bruta auferida em julho 

vencimento do DAS em 20 de agosto). 

 

As alíquotas não são fixas como nas demais formas de tributação, mas variam 

de acordo com o faturamento da sociedade de advogados, que no caso é a 

tabela IV, a qual estão os serviços advocatícios enquadrados, que vão de 

4,50% (para faturamento até R$ 180.000,00 anuais) até 16,85% (para 

sociedades que faturem até R$ 3.600.000,00 anuais). 

Os serviços advocatícios estão enquadrados na Tabela IV da Lei Complementar, 

conforme tabela abaixo: 

 Receita bruta em 12 meses                      Alíquota                         

 Até 180.000,00 4,50% 

De 180.000,00 a 360.000,00  6,54% 

De 360.000 a 540.000,00 7,70% 

De 540.000,00 a 720.000,00 8,49% 

De 720.000,00 a 900.000,00  8,97% 

De 900.000,00 a 1.080.000,00 9,78% 

De 1.080.000,00 a 1.260.000,00 10,26% 

De 1.260.000,00 a 1.440.000,00 10,76% 

De 1.440.000,00 a 1.620.000,00 11,51% 

De 1.620.000,00 a 1.800.000,00 12,00% 
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De 1.800.000,00 a 1.980.000,00 12,80% 

De 1.980.000,00 a 2.160.000,00 13,25% 

De 2.160.000,00 a 2.340.000,00 13,70% 

De 2.340.000,00 a 2.520.000,00 14,15% 

De 2.520.000,00 a 2.700.000,00 14,60% 

De 2.700.000,00 a 2.880.000,00 15,05% 

De 2.880.000,00 a 3.060.000,00 15,50% 

De 3.060.000,00 a 3.240.000,00 15,95% 

De 3.240.000,00 a 3.420.000,00 16,40% 

De 3.420.000,00 a 3.600.000,00 16,85% 

 

Na sistemática do Simples, as sociedades que faturam até R$ 360.000,00 

anuais, nos termos do artigo 18, § 18 da Lei Complementar 123/2006, podem 

efetuar o recolhimento do ISS na sistemática de alíquota fixa conforme já 

citado na sistemática do Lucro Presumido, importando em alíquotas reais ainda 

menores nas primeiras duas faixas, respectivamente 2,50 % e 3,75 % sobre o 

faturamento. 

 

Acima de R$ 360.000,00 de faturamento anual, a sociedade deve recolher 

seguindo as tabelas do Simples e suas alíquotas progressivas, deixando a 

possibilidade do ISS fixo, entretanto a grande maioria das sociedades fica 

beneficiada de tal sistemática. 

 

Não podem ingressar no simples sociedades que faturem anualmente mais de 

R$ 3.600.000,00. 
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4.2.3 – PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL – CARGA TRIBUTÁRIA. 

 

A Lei nº 13.247/2016 que alterou o Estatuto da Advocacia estabelece, dentre 

outras hipóteses, a possibilidade da constituição de “Sociedade Unipessoal de 

Advocacia”. Ou seja, com o advento desta Lei, o advogado que atua de forma 

individual poderá formalizar sua sociedade, de forma semelhante à EIRELI 

(Empresa Individual de Responsabilidade Limitada). De se destacar que o 

registro de sociedade de advocacia é feito perante a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e não perante as Juntas Comerciais dos Estados.   

 

A sociedade unipessoal de advocacia em início de atividade tem o prazo de até 

30 dias, contado do deferimento da inscrição municipal, para solicitar a opção 

no regime tributário do Simples Nacional, desde que não tenham decorridos 

180 dias da inscrição no CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será possível 

no mês de janeiro do ano-calendário seguinte. 

 

Ao preencher a solicitação de inscrição no inscrição no CNPJ, o nome 

empresarial deverá conter o nome ou parte do nome do advogado titular, bem 

como a expressão Sociedade Individual de Advocacia. 

 

A única classificação CNAE permitida para as sociedades unipessoais de 

advocacia é a 6911-7/01 (Serviços Advocatícios). Não será possível alterá-la ou 

incluir CNAE secundárias. 

 

É permitida a criação de filial para sociedades unipessoais de advocacia. 

 

Os procedimentos para abertura, extinção e funcionamento desta modalidade 

de sociedade estão estabelecidos no provimento do Conselho Federal da OAB 

n° 170/2016. 
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A retirada sem tributação só ocorre com a distribuição dos lucros, se for 

retirada pró-labore incidirá a tributação do Imposto de Renda Pessoa Física 

(mais 7,5% a 27,5% além do já pago pela PJ) e INSS. 

 

Quadro comparativo / exemplificativo da tributação de um advogado autônomo 

e de uma sociedade unipessoal optante pelo Simples: 
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4.3 - Legislação aplicável  

 

Você encontra toda a legislação aplicável ao registro dos atos societários das 

Sociedades de Advogados no site da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 

São Paulo nos seguintes links: 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/legislacao-

federal-aplicavel-as-sociedades-de-advogados 

 

5 - Procedimentos (parte documental e modelos)  

 

Os modelos de atos societários você encontra no site da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seção São Paulo nos seguintes links: 

 

Atos societários 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/atos-

societarios-2013-modelos 

Atos e registros especiais 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/atos-e-

registros-especiais 

Contrato advogado associado 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/contrato-de-

advogado-associado-sem-vinculo-empregaticio 

Retirada de sócio 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/retirada-

unilateral-socio 

Sociedade individual 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/sociedade-

individual-de-advocacia 

 

 

 

 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/legislacao-federal-aplicavel-as-sociedades-de-advogados
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/legislacao-federal-aplicavel-as-sociedades-de-advogados
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/atos-societarios-2013-modelos
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/atos-societarios-2013-modelos
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/atos-e-registros-especiais
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/atos-e-registros-especiais
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/contrato-de-advogado-associado-sem-vinculo-empregaticio
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/contrato-de-advogado-associado-sem-vinculo-empregaticio
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/retirada-unilateral-socio
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/retirada-unilateral-socio
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/sociedade-individual-de-advocacia
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/sociedades-advogados/sociedade-individual-de-advocacia
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