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SIMPLES NACIONAL: Uma Análise do Impacto da Lei Complementar 147/2014 para as 
Empresas de Serviços Advocatícios.  
 
RESUMO 
O presente trabalho buscou analisar o impacto da lei complementar 147/2014, a qual incluiu 
as empresas de serviços advocatícios no regime tributário simples nacional a partir de 
01/01/2015, analisando-se a redução alcançada a partir desta nova opção e verificando-se 
quais os tributos que representaram maior ou menor nível de redução da carga tributária. A 
base teórica principal da pesquisa foi a lei complementar 123/2006 e suas alterações, em 
especial, as promovidas pela lei complementar 147/2014. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa de campo em 15 empresas, tributadas em 2014 pelo lucro presumido e que fizeram a 
opção pelo simples nacional a partir de 01/01/2015, sendo 13 localizadas na cidade de Passo 
Fundo, uma na cidade de Porto Alegre e um na cidade de Carazinho. Os dados foram 
coletados através de planilha excel no formato de formulário e, após a tabulação dos dados, 
através de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, buscou-se identificar as 
alterações ocorridas com a adoção do regime tributário simples nacional. Verificou-se que 
todas as empresas foram beneficiadas ao modificarem seu regime de tributação, em 
percentuais que ficaram entre 21 e 86%, tendo como fator principal para maior ou menor 
carga tributária, o seu faturamento anual. Na análise individual dos tributos, verificou-se que 
todos os tributos de natureza federal representaram redução, porém, o ISS, que é de 
competência municipal, representou aumento na maioria dos casos analisados.  

 
Palavras-chave: Simples Nacional. Lucro Presumido. Carga tributária. Regime Tributário. 
Área Temática: Contabilidade Tributária 
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1 INTRODUÇÃO 
No atual contexto operacional em que as empresas estão inseridas, seja qual for o seu 

porte, uma das maiores preocupações diz respeito a sua carga tributária. Não são poucos os 
casos em que as mesmas acabam entrando em processos de recuperação judicial, ou mesmo 
de falência, nos quais grande parcela de suas dívidas é tributária, ou ainda, de parcelamentos 
especiais lançados pela legislação, os quais atestam, em grande escala, que ocorreu falta de 
recursos para que os tributos fossem pagos em sua condição normal. 

Em muitos aspectos pode haver falta de organização administrativa ou operacional da 
empresa, mas é fato comprovado que o Brasil tem uma das cargas mais elevadas do mundo, 
chegando a 35,42% no ano de 2014, conforme dados do Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT)1. 

Nesse sentido, uma das formas de minimizar a carga tributária é o planejamento 
tributário, no qual a empresa, dentro das normas legais, tem a prerrogativa de efetuar escolhas 
que possam lhe beneficiar com o menor desembolso possível. 

Diversas são as formas de planejamento tributário, mas uma, destacadamente, deveria 
ser prática comum das empresas através de seus contadores: a escolha de sua forma de 
tributação, escolha esta que deve ter como base um sólido conhecimento dos regimes de 
tributação existentes e de todos os tributos que fazem parte das operações da empresa, além 
de informações históricas e projeções que envolvem todos os seus setores. 

Outro fator relevante que deve ser levado em consideração são as constantes 
modificações em relação à tributação, as quais, em muitos aspectos, impactam 
significativamente na carga tributária das empresas. 

É comum que grande parte das modificações tragam aumento de carga tributária, 
porém, em alguns casos, podem apresentar benefícios, os quais, dadas às características de 
cada empresa podem reduzir significativamente sua carga tributária. 

Atualmente quatro são as formas de tributação existentes na legislação: lucro real, 
lucro presumido, simples nacional e lucro arbitrado, esta mais utilizada por imposição do 
fisco do que por iniciativa das empresas. 

A legislação determina algumas obrigatoriedades especificas ao lucro real, limites de 
valor ao lucro presumido e, ao simples nacional, além de impedimento vinculado ao 
faturamento das empresas, também apresentou, desde a sua concepção, através da lei 
complementar 123/2006, restrições de opção a inúmeros tipos de atividades. 

Uma das principais restrições se dava em relação a qualquer atividade de profissão 
regulamentada, como consultoria, auditoria, serviços advocatícios, serviços relacionados a 
saúde, entre outros tantos, que dada a suas características, quase que de forma generalizada, 
tinham na opção pelo lucro presumido, sua melhor alternativa de tributação. 

Com base nestas considerações, um fato que tem chamado atenção tem sido a 
modificação da forma de tributação pelas empresas do ramo advocatício, as quais passaram a 
ter a possibilidade de ingresso no regime simples nacional a partir da lei complementar 
147/2014, com vigor a partir de 01/01/2015. 

A mencionada lei incluiu ao regime diversas empresas, entre elas as de fisioterapia, 
corretagem de seguros, tributadas pelo anexo III, serviços advocatícios, tributada pelo anexo 
IV, odontologia, psicologia, arquitetura, engenharia, tributadas pelo anexo VI, destacando-se 
que cada anexo sujeita as empresas a diferentes percentuais de tributação, variando também 
conforme o seu faturamento acumulado nos últimos doze meses. Desta forma nem sempre 

                                                
 
1 Dados divulgados pelo sítio ibpt.org.br na matéria Carga tributária Brasileira cresce em 2014 apesar da crise 
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essas mudanças serão realmente vantajosas, devendo as mesmas ser criteriosamente 
analisadas. 

Diante deste contexto, o estudo tem como objetivo principal analisar se efetivamente 
haverá benefícios para as empresas de serviços advocatícios, e destacar, com base nos dados 
de 15 empresas localizadas nos municípios de Carazinho, Passo Fundo e Porto Alegre, quais 
são os fatores que determinaram maior ou menor benefício para as mesmas, além de analisar 
também quais os tributos que mais contribuíram para esta redução. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Sistema tributário nacional 

Sistema, segundo Silva, “exprime o conjunto de regras e princípios sobre uma matéria, 
tendo relações entre si, formando um corpo de doutrinas e contribuindo para a realização de 
um fim” (1995, p.242). Dessa forma, sistema tributário é o conjunto de normas associadas 
pelo conceito de tributo. 

Assim, o Sistema tributário nacional – STN, é regido pelo contido na Constituição 
Federal de 1988 – CF/88, sendo regulamentado por um emaranhado legal, composto de 
inúmeras leis (especialmente pela Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional – CTN) e outros 
tantos atos infralegais. 

A CF/88 prevê que os tributos que podem ser instituídos pelos entes públicos (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) são as taxas, os impostos, as contribuições de 
melhoria, as contribuições parafiscais (sociais, de intervenção no domínio econômico e de 
interesse de categorias profissionais ou econômicas) e os empréstimos compulsórios. 

A partir desta prerrogativa foi criada em dezembro de 2006 pelo governo federal a lei 
complementar 123, que determinou uma nova sistemática de tributação para as micro e 
pequenas empresas a partir de 01/07/2007, intitulada simples nacional, revogando não só as 
leis federais que tratavam do assunto, mas também a legislação de alguns estados. Desde sua 
criação, esta lei sofreu inúmeras alterações, de diversas naturezas, de forma que a pesquisa 
busca analisar um ponto específico de uma das últimas modificações deste sistema de 
tributação,  promovida pela lei complementar 147/2014, que passou a permitir a opção deste 
regime tributário para diversas empresas até então impedidas de optar. 

 
2.2 Tributos 

O conceito de Tributo está no art. 3º do CTN que assim o define: “Tributo é toda 
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada.” 

Conforme Luz (2014) tributo é, portanto, um conceito que identifica o gênero de 
participação financeira do contribuinte (privado) no financiamento das atividades do Estado 
(público). Sua especificação em espécies leva em conta a destinação, a vinculação e os fatos 
que ensejam a gênese da obrigação tributária.  

O mesmo autor (2014) também explica que os elementos fundamentais do tributo 
constituem-se nos aspectos que devem estruturá-lo de forma que se possa estabelecer quando 
ocorre o fato gerador, quem é contribuinte e qual é sua base de cálculo. Na ausência de um 
desses requisitos, o tributo não incidirá. O fato gerador compreende a concretização da 
incidência, fazendo nascer a obrigação tributária, que surge da realização de operações que 
estão descritas na lei como sujeitas a determinado tributo. 

Oliveira (2005) ressalta que a obrigatoriedade tributária corresponde ao vínculo 
derivado da relação do estado com o particular, onde o Estado é o sujeito ativo da obrigação 
tributária, que tem o poder de receber, que impõe ao particular, sujeito passivo, a obrigação de 
pagar o tributo. 
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Oliveira et al. (2014) complementa que a natureza jurídica especifica do tributo é 
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a 
denominação e demais características formais adotadas pela lei; ou a destinação legal do 
produto da sua arrecadação. 

Desta forma entende-se por tributo a obrigação de recolher valores ao Estado, ou 
entidade equivalente, pela realização de atividade administrativa plenamente vinculada. 
 
2.3 Regime Tributário Lucro Presumido 

O regime de tributação em análise tem como ponto preponderante para opção, o limite 
de faturamento, que a partir de 2014, a partir de alteração dada pela Lei 12.814/2013, passou a 
ser de R$ 78.000.000,00 ao ano, já que em relação a outros fatores, existem poucas atividades 
restritivas a este regime. 

De acordo com Chaves e Muniz (2010) a tributação pelo lucro presumido, nós últimos 
anos, tem sido muito incentivada pelas autoridades tributantes, sempre apresentada como a 
forma mais simples de ser apurado o imposto, o que é verdade. Entretanto, devem ser 
analisadas com muito critério suas vantagens e desvantagens. 

Segundo Luz (2014) o lucro presumido é uma forma de apuração do IR e da 
contribuição social sobre o lucro das empresas que visa facilitar a apuração desses tributos 
para recolhimento definitivo. A fundamentação legal para esse regime de tributação encontra-
se nos artigos 516 a 528 do Decreto n. 3.000/1999 (RIR/1999). 

Pêgas (2011) salienta que o Lucro Presumido é uma forma de tributação que utiliza 
apenas as receitas da empresa para apuração do resultado tributável da CSLL e IR, sendo 
assim, estes tributos são calculados por um resultado estimado, encontrado pela aplicação de 
percentuais definidos em lei. 

De forma geral, esta era a forma de tributação utilizada por grande parte das empresas 
prestadoras de serviços de profissão regulamentada, que apresentam como característica, em 
sua grande maioria,  o alto percentual de lucro sobre sua receita. Esta característica, aliada ao 
impedimento anteriormente existente a opção pelo simples nacional, remetiam estas empresas 
a utilização desta forma de tributação, a qual, até então, vinha apresentando a menor carga 
tributária. 

No caso das empresas de serviços advocatícios, este regime determina a tributação dos 
seguintes tributos federais sobre o faturamento: 0,65% de PIS, 3% de COFINS; 4,8% de IRPJ, 
resultante de uma base de cálculo presumido de 32% e uma alíquota de 15% sobre esta base, 
além do adicional de 10%, quando esta base ultrapassar o valor de R$ 60.000,00 no trimestre, 
e 2,88% de CSLL, resultante de uma base de cálculo de 32% e uma alíquota de 9%, sendo os 
dois últimos impostos, recolhidos trimestralmente, enquanto, os dois primeiros, de forma 
mensal.  

 
2.4 INSS Patronal 

Oliveira (2005) explica que o INSS é uma das formas de financiamento da seguridade 
social que se origina das pessoas jurídicas é a proveniente da folha de salários, inclusive pró-
labore, conforme o art. 195 da Constituição Federal. 

Segundo Rezende et al. (2010), as contribuições para o INSS incidem sobre salários e 
outras remunerações pagas pelo trabalho, e atingem tanto as empresas quanto seus 
empregados. Na qualidade de contribuintes, as empresas estão sujeitas à incidência das 
seguintes contribuições sociais: 20% sobre o salário de seus empregados (22,5% para o setor 
financeiro); e, 1%, 2% ou 3% sobre o salário de seus empregados, de acordo com o grau de 
risco da atividade da empresa, a título de Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT); 

Além das contribuições elencadas acima, as empresas em geral estão sujeitas ao 
recolhimento de INSS sobre terceiros, assim intitulados diversões órgãos governamentais que 
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se beneficiam deste recolhimento. As empresas de serviços advocatícios estão sujeitas ao 
recolhimento a terceiros no percentual de 5,8%, distribuídos da seguinte forma:  2,5% a título 
de salário educação, 0,2% ao INCRA, 1% ao SENAC, 1,5% ao SESC, e 0,6% para o 
SEBRAE. 

Rezende et al. (2010) ressalta que as pessoas jurídicas com inscrição no simples 
nacional estão dispensadas do pagamento das contribuições instituídas pela União, como as 
destinadas ao SESC, ao SESI, ao SENAC, ao SEBRAE e seus congêneres, bem como as 
relativas ao salário-educação e à Contribuição Sindical Patronal. 

No caso das empresas de serviços advocatícios, que estão enquadradas no anexo IV do 
simples nacional, as mesmas estariam sujeitas ao recolhimento do INSS Patronal citadas na 
primeira parte deste tópico, mas dispensadas das contribuições mencionadas posteriormente. 

 
2.5 Tributação municipal  

O ISS é um imposto de competência municipal e do Distrito Federal  incidindo sobre 
serviços, salvo os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações tributados 
pelo ICMS. Atendendo ao mando constitucional, a LC 116/2003 arrola quais os serviços que 
sofrerão a tributação do imposto.  A lei enumera quarenta itens com inúmeros 
desdobramentos, utilizando, ainda, expressões que possibilitam ampliar sua abrangência 
(assemelhados, congêneres, de qualquer espécie, etc.), destacando ainda as atividades que 
deveriam sofrer incidência de forma fixa, sem levar em consideração a receitas das empresas. 

Nas empresas de serviços advocatícios, enquanto optantes pelo lucro presumido, na 
maioria dos municípios, esta tributação ocorre de forma fixa, de acordo com legislações 
municipais especificas. Em muitas prefeituras havia legislações que faziam esta cobrança de 
forma variável, mas mediante a grande demanda de ações judiciais, acabaram cedendo e 
tornando esta tributação fixa.  

 
2.6 Simples Nacional 

Conforme mencionado, este regime de tributação foi criado em 2006, com vigor a 
partir de 01/07/2007 e não se trata de um tributo específico, mas sim de uma forma de 
recolhimento centralizada que engloba não só os tributos federais, mas também os tributos 
estaduais e municipais, além da contribuição patronal do INSS e outras contribuições devidas 
pelas empresas em geral. 

Pêgas (2011) explica que boa parte dos países do mundo tem tratamento tributário 
especial para as pequenas empresas, este tratamento se justifica principalmente pelo elevado 
custo fixo dessas empresas, fazendo com que elas precisem de um tratamento diferenciado 
para competirem no mercado cada vez mais globalizado. 

Oliveira et al. (2014, p. 386) afirma que o simples nacional é o regime especial 
unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas micro e pequenas 
empresas, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. O sistema corresponde a um regime 
diferenciado de tributação para essas empresas, com pagamento de seis tributos federais por 
uma única alíquota. 

Conforme Andrade (2013) esse regime estabeleceu normas gerais no âmbito dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Rezende et al. (2010, p. 174) salienta que “as empresas que se enquadram no regime 
simplificado recolhem oito impostos das três esferas (federal, estadual e municipal) de uma 
única vez, através do documento de arrecadação do simples nacional (DAS) uma vez por 
mês”. 

Os mesmos autores (2010) destacam que a base de cálculo do simples nacional é a 
receita bruta, entendida como tal o produto da venda de bens e serviços nas operações de 
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, 
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excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, ressaltando ainda 
que as alíquotas aplicáveis sofrem variações de acordo com faixa de faturamento e atividade 
desenvolvida pela empresa, conforme os anexos da Lei complementar nº 123/06. 

Até 2014, conforme Oliveira et al. (2014), para fins do cálculo do simples nacional era 
necessário  segregar a receita bruta mensal para fins de pagamentos dos tributos, conforme as 
seguintes tabelas dos anexos da lei complementar 123/06: tabela do anexo I, sobre a receita 
decorrente da revenda de mercadorias; tabela do anexo II, sobre a receita decorrente da venda 
de mercadoria por elas industrializada; tabela do anexo III, sobre a receita decorrente da 
prestação de serviço; tabela do anexo IV, sobre a receita decorrente da construção de imóveis 
e obras de engenharia em geral; e, tabela do anexo V, sobre receita decorrente da prestação 
dos serviços previstos nos incisos XII a XXI do § 2º do art. 15. 

Até 31/12/2014, quando estava vigente a situação mencionada, várias atividades 
estavam impedidas de optar por este regime, em especial as relativas a serviços de profissão 
regulamentada. Porém, com o advento da lei complementar 147/2014, inúmeras atividades 
passaram a ser passíveis de enquadramento a partir de 01/01/2015. Muitas destas empresas 
forma incluídas nos anexos já existentes, como os serviços advocatícios, que estão sujeitas  
ano anexo IV, serviços de corretagem e fisioterapia, sujeitas ao anexo III, e, para grande 
parcela das empresas incluídas, com destaque para empresas  do ramo de saúde, arquitetura, 
engenharia, consultoria, entre outros, foi criado o anexo VI, que traz uma tabela com 
aplicação de percentuais superiores aos demais anexos listados. 

Percebe-se que o principal intuito da lei complementar 147/2014 foi abranger um 
número maior de empresas ao simples nacional. Por outro lado, como existe uma grande 
diferença de percentuais aplicados nos diversos anexos existentes, nem todas as empresas 
passíveis de opção necessariamente teriam vantagens, principalmente aquelas abrangidas pelo 
novo anexo criado, que apresenta percentuais devidos a partir de 16,93% sobre o faturamento 
mensal. 

Em virtude da modificação trazida pela mencionada lei, este estudo procurou analisar 
o efetivo benefício que poderá ser alcançado a partir do enquadramento nessa nova 
sistemática, que foi a opção de todas as empresas que fizeram parte da amostra desta pesquisa. 
 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Em relação a metodologia, quanto à espécie, o estudo caracteriza-se como uma 
pesquisa de campo, que na visão de Marconi (2011) tem o objetivo de conseguir informações 
e/ou conhecimentos acerca de determinado problema, para o qual se procura uma resposta, ou 
de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as 
relações entre eles. 

Quanto ao método adotado, caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, as quais, 
segundo Gil (2008), têm como objetivo principal a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis, 
para realização da qual utilizou-se como procedimento à abordagem quantitativa, através da 
técnica de questionário. 

Conforme o mesmo autor, as pesquisas descritivas buscam estudar as características de 
um grupo, indo além da simples identificação da existência de relações entre variáveis, 
pretendendo determinar a natureza dessa relação (GIL, 2008). É exatamente a proposição do 
presente estudo, quando, valendo-se de levantamentos, procura identificar a realidade 
tributária das empresas com a adoção do novo sistema. 

No caso do presente pesquisa, não há como definir uma população específica com as 
características das empresas analisadas, mas sim destacar a amostra, que se caracterizou em 
15 empresas com atividade de serviços advocatícios, sendo 13 localizadas na cidade de Passo 
Fundo, 01 na cidade de Carazinho e 01 na cidade de Porto Alegre, empresas estas que são 
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clientes de 04 escritórios contábeis, sendo um na cidade de Carazinho e três na cidade de 
Passo Fundo. 

A coleta de dados deste estudo ocorreu através de uma planilha em excel no formato 
de formulário, a qual foi enviada para os escritórios contábeis que se disponibilizaram a 
participar da consulta. Nesta planilha foram informados os faturamentos mensais de Janeiro a 
Dezembro de 2014, além do valor relativo a folha de pagamento  com base da competência de 
dezembro de 2014, e os valores devidos a título de ISSQN, que, em todos os casos, 
correspondeu a valores fixos mensais, variando de acordo com o número de sócios e a 
localização da empresa.  

Gil (2008, p. 156) define que a análise tem como objetivo organizar e sumariar os 
dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 
investigação, já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das 
respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. 

Os dados foram analisados de forma quantitativa. As empresas não foram 
identificadas, em virtude de não se tratar de informação relevante para a obtenção dos 
resultados pretendidos e também para facilitar a disponibilidade das informações pelas 
empresas. 

A análise consistiu em realizar, a partir da legislação válida a partir de 2015, 
considerando que as empresas continuassem com suas receitas semelhantes ao ano de 2014, o 
impacto advindo da mudança de forma de tributação, que foi opção de todas as empresas do 
estudo, que passaram do lucro presumido para o simples nacional  a partir de janeiro de 2015. 

Dessa forma, considerando que o faturamento de 2014 se repetisse no ano de 2015 e 
que a o valor folha de pagamento e do ISS fixo de dezembro de 2014 se repetissem nos meses 
subseqüentes, foram projetados os tributos devidos pelo lucro presumido e pelo simples 
nacional. Após os cálculos foram apontadas as diferenças globais e, posteriormente foi 
realizada uma análise individual dos tributos que impactaram nestas diferenças. 
 
4 RESULTADOS 
4.1 Forma de aplicação dos cálculos 

Em relação ao lucro presumido, foram calculados os valores relativos ao PIS, 
COFINS, CSLL e IRPJ, correspondentes  aos percentuais respectivos de 0,65%, 3%, 2,88% e 
4,8%, mais o adicional deste último, quando foi o caso; o ISS fixo, conforme informação 
repassada pelas empresas, que variaram em relação ao número de sócios e localização da sede 
da empresa, além do valor devido em relação ao contribuição patronal sobre os valores da 
folha de pagamento, que para as empresas em questão foi de 26,8%, sendo 20% da 
contribuição patronal propriamente dita, 1% referente ao grau de risco por acidente de 
trabalho e 5,8% que se refere a contribuição para terceiros. 

Em relação ao simples nacional, o cálculo tomou por base o anexo IV da lei 
complementar 123/2006, apresentado abaixo, considerando-se, como faturamento acumulado 
nos últimos 12 meses, o próprio faturamento ocorrido no ano de 2014, já que a simulação 
propõe os mesmos valores no ano de 2015. Em relação ao simples foi considerada também o 
percentual de 21,8% que se refere a contribuição patronal do INSS, diferenciando-se em 
relação ao lucro presumido o percentual de 5,8% a terceiros, dispensados a estas empresas. 
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Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Total IRPJCSLL COFINS PIS ISS

De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00%2,00%

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%

De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%

De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%

De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%

De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%

De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%

De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%

De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%

De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%

De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%

De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%

De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%

De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%

De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%

De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%

De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%

De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%

De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%

De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

ANEXO IV - Tabela Simples Nacional - Serviços

 
Fonte: Lei Complementar 123/06 
 

4.2 Redução total da carga tributária com a opção pelo simples nacional 
A partir do cálculo de todas as empresas na forma como demonstrado no tópico 

anterior, na seqüencia, passam a ser analisadas as diferenças que ocorreram na tributação das 
quinze empresas que fizeram parte da amostra da pesquisa. 

Percebe-se, conforme gráfico 1,  que a mudança de regime de tributação para o 
simples nacional foi, de fato, a melhor escolha para as empresas analisadas, pois todas teriam 
redução da carga tributária, sendo que a maior redução chegou a 85,53% e a menor 
representou 21,95%. 

  Nota-se também que quanto maior o faturamento menor é o percentual de redução 
dos impostos. Justifica-se essa diferença levando em consideração que quanto mais baixo o 
faturamento menor são as alíquotas aplicáveis no simples nacional. 
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  Gráfico 1 – Redução Total de Tributos 
 

Há diferenças de percentual de redução em relação ao faturamento pelo fato de nem 
todas estarem localizadas na mesma cidade, possuindo variação do ISS Fixo no regime do 
lucro presumido, e também devido a nem todas possuírem despesa com folha de pagamento 
de funcionários, pois o valor da folha também influencia no percentual de redução.  

Independente do percentual de redução atingido pelas empresas, fica claro que todas 
fizeram a opção correta a partir da modificação para o simples nacional, muito embora 
empresas com faturamento maior que os mencionados, devem ter um cuidado maior em sua 
análise.  

 
4.3 Análise individual por tributo 

Após apresentação geral da redução da carga tributária das empresas, será 
demonstrado um comparativo por tributo, para visualizar os que mais contribuíram para a 
redução global e verificar ainda se houve tributos que tiveram aumento em relação ao 
contexto anterior. 

Este comparativo será realizado em dois momentos. Inicialmente, através do gráfico 2, 
são apresentados todos os tributos que tiveram redução de tributação e, posteriormente, será 
apresentado o ISS, que caracterizou-se no único tributo com aumento de carga tributária na 
maioria das empresas da amostra. Por haver, no caso deste imposto, uma variação muito 
significativa, optou-se por analisá-lo de forma separada. 

Percebe-se que a redução do PIS foi significativa para as empresas, pois no lucro 
presumido, independente do faturamento, as empresas recolhem 0,65% de imposto sobre o 
faturamento mensal, enquanto, no simples nacional, até a segunda faixa de faturamento, que 
representa faturamento acumulado de R$ 360.000,00, não há incidência deste tributo, o que 
fica claro no gráfico, que indica que grande parte das empresas reduziu este tributo  em 100%. 

Outro tributo que teve o comportamento semelhante foi o IRPJ, que a exemplo do PIS, 
somente vai sofre tributação após a terceira faixa de faturamento, o que deixa a maioria das 
empresas da amostra, sem incidência deste tributo. 
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  Gráfico 2 – Análise geral por tributos 
 
 
Enquanto no lucro presumido a alíquota direta do IRPJ é de 4,8% sobre a receita, mais 

o adicional, quando for o caso, nas empresas do simples este percentual variou entre 0,16% e 
1,25% para as empresas que estiveram enquadradas a partir da 3ª faixa da tabela do simples, 
já que, as demais, não teriam incidência deste imposto. Nesse sentido, a redução foi 
significativa, ficando entre 78% a 100%. 

Em relação ao COFINS não houve redução de 100% em nenhuma das empresas, já 
que este tributo é devido em todas as faixas de faturamento do simples nacional, assim como 
no lucro presumido, que tem a alíquota de 3% aplicada independente de qualquer variação de 
faturamento. 

A redução do COFINS ficou entre 31% a 57,33%,  pois no simples nacional a alíquota 
oscilou entre 1,28% para as empresas que tiveram redução de 57,33%, 1,91% para as com 
redução de 36,33%, 1,95% para as com redução de 35%, 1,99% para as com redução de 
33,67%, e 2,07% para a redução de 31%, isso conforme faixa da receita bruta dos últimos 
doze meses do anexo IV. 

O gráfico demonstra que o percentual de redução está diretamente ligado com o 
faturamento das empresas, ficando evidente que quanto maior faturamento das empresas 
menor a redução percentual obtida. 

Em relação a CSLL, também há tributação  em todas as faixas do simples nacional. No 
lucro presumido o percentual desta contribuição é de 2,88% sobre o faturamento. Já no 
simples nacional o imposto é devido mensalmente e as alíquotas das empresas da amostra 
seriam de de 1,22% , 1,84%, 1,85%, 1,87% e 1,91%, conforme faixas de receitas do anexo 
IV. 

Conforme pode-se visualizar no gráfico, as empresas tiveram redução da CSLL entre 
33,68% a 57,64%, o que representam percentuais semelhantes a redução do COFINS. Nesse 
sentido, verifica-se que todos os tributos federais incidentes sobre a receita analisados, 
contribuíram significativamente para a redução global dos tributos devidos. 
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O gráfico ainda apresenta o comparativo do valor devido a título de contribuição 
patronal do INSS sobre a folha de pagamento, a qual não está vinculado ao faturamento das 
empresas, mas sim sobre o valor da folha. 

No lucro presumido é devido 26,8% sobre o valor da folha (INSS) e no simples 
nacional 21%, proporcionando um percentual de redução geral de 21,64% do imposto 
independente do faturamento da empresa.  

Como demonstra o gráfico, ou a empresa não sofre redução, ou sofre a redução de 
21,64%, que corresponde aos 5,8% correspondente ao INSS para terceiros, como Sest, Senat, 
Senai, que não são devidos pelas empresas tributadas pelo simples nacional. As empresas que 
não possuem valor devido a título de folha de pagamento ou tem somente pró-labore não 
geram diferença entre as duas formas de tributação. O anexo IV, ao qual as empresas de 
serviços advocatícios estão sujeitas é o único que não inclui, entre os tributos abrangidos, o 
INSS Patronal de maneira integral, o que, de forma diferente, tornaria o benefício ainda 
maior.  

O gráfico 3  demonstra o comparativo do ISS, que se mostra como o vilão dos tributos 
nesta mudança de regime tributário, pois foi o único que, na maioria das situações representou 
aumento e, em algumas situações, de forma considerável. 
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 Gráfico 3 – Redução/Aumento ISS 
 

Conforme demonstra o gráfico, para as empresas com faturamento de 
aproximadamente R$ 100.000,00 anuais houve benefícios, já para as empresas da amostra que 
tiveram faturamento superior a R$ 177.000,00 houve aumento desta tributação, os quais 
variaram de 41,15% de aumento a surpreendentes 1.637,72%, no caso da empresa de maior 
faturamento da amostra. 

Este aumento de carga tributária em relação ao ISS se dá pelo fato de que no lucro 
presumido este tributo é pago de forma fixa, atrelado apenas ao número de sócios, ou seja, 
quanto maior o número de sócios, que no caso de empresas de advocacia, obrigatoriamente 
devem ser profissionais da área, maior é o imposto fixo devido. Já no simples nacional o 
tributo é variável e quanto maior o faturamento da empresa, maior é o percentual devido, 
gerando diferenças negativas mais representativas.  
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Esta situação foi objeto de muita discussão no início do ano de 2015, quando nem 
mesmo as prefeituras tinham certeza de como seria o tratamento a partir na nova legislação. 
Porém, no decorrer dos meses, as prefeituras em geral pacificaram o entendimento de que, 
embora se tratem de sociedades de profissão regulamentada, que teriam o direito ao 
recolhimento fixo, a partir do momento que optaram pelo simples nacional, tem que seguir 
esta legislação, que não prevê recolhimento fixo para esta atividade. 

Depreende-se dos resultados apresentados que em relação aos tributos federais, tanto 
os que são gerados sobre o faturamento, que são PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, além do INSS 
gerado sobre a folha de pagamento, todos representaram redução de tributação a partir da 
opção pelo simples nacional. Por outro lado, o ISS, que trata-se de imposto municipal devido 
pelas empresas prestadoras de serviços, embora tenha apresentado redução em alguns casos, 
na maioria, ofereceu um aumento representativo, principalmente naquelas empresas que 
apresentaram maior nível de faturamento, o que indica a necessidade de maior cautela na 
modificação da forma de tributação para empresas que tenham faturamento superior ao das 
empresas que fizeram parte da pesquisa. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A lei complementar 147/2014 alterou diversos aspectos da lei complementar 

123/2006, que trata do regime tributário simples nacional, trazendo alterações significativas a 
partir de 01/01/2015, principalmente para as empresas de profissão regulamentada, as quais, 
anteriormente, eram impedidas desta optarem por este regime. Entre as empresas incluídas 
neste contexto, estão as de serviços advocatícios. O estudo  analisou, a partir do 
enquadramento no simples destas empresas, o impacto tributário gerado por esta modificação, 
verificando ainda em quais tributos ocorreram  diferenças em relação ao regime lucro 
presumido, até então adotado pela empresas. 

Em uma análise geral, verificou-se que todas as empresas da amostra obtiveram 
benefícios ao mudarem de opção tributária, os quais variaram de 21,95% à 85,53%. A 
oscilação desta redução de seu basicamente pelo faturamento das empresas, sendo que nas de 
menor faturamento o benefício foi maior e quanto maior o faturamento este benefício foi 
reduzindo gradativamente.  

Esta oscilação entre empresas de menor e maior faturamento já era esperada, visto que 
a tabela que norteia a tributação do simples nacional estabelece percentuais variáveis, em que, 
quanto maior o faturamento, maior é o percentual devido sobre o mesmo e, no lucro 
presumido as alíquotas são fixas, com exceção do IRPJ, que e, alguns casos, pode gerar 
adicional. 

Tomados individualmente os tributos abrangidos no simples nacional, verificou-se que 
todos os tributos federais sofreram redução, tanto os incidentes sobre o faturamento, como é o 
caso do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, como o incidente sobre a folha de pagamento, que foi o 
INSS. Em relação ao PIS e IRPJ, nos casos em que as empresas tiveram faturamento anual 
inferior a R$ 360.000,00, esta redução chegou a 100%. Já no caso do ISS, que é de 
competência municipal e, no regime de tributação lucro presumido, não tem relação com o 
faturamento, pois é tributado de forma fixa pelos municípios,  houve aumento de tributação de 
forma significativa para grande parte das empresas da amostra, chegando, na empresa de 
maior faturamento, ao um aumento de mais de 1.600%. 

Dessa forma, a pesquisa efetuada possibilitou conhecer, para as empresas de serviços 
advocatícios, o impacto gerado a partir da migração do regime tributário lucro presumido para 
o simples nacional e avaliar os  fatores que causaram maior ou menor benefício para as 
empresas da amostra. Observou-se que o resultado varia principalmente conforme o 
faturamento anual, o que indica, para empresas com faturamento maior aos da empresas 
analisadas, uma maior cautela quanto a análise da migração de regime tributário.  
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