
Há advogados que ainda têm dúvidas sobre 
qual modalidade trabalhar: vale mais a pena 
ser profissional autônomo, ou é melhor saber 
como abrir uma sociedade unipessoal de 
advogados? Para aqueles que ainda tem 
dúvida, certamente uma consultoria é 
recomendada para auxiliar na decisão e no 
eveventual processo para legalização do 
trabalho desse indivíduo.

Uma sociedade unipessoal de advogados traz 
uma série de incríveis benefícios ao advogado 
que, com esse conforto, terá condições claras 
de começar a trabalhar da forma mais 
econômica, e menos burocrática para si. 

Para tirar as suas dúvidas sobre essa 
modalidade de trabalho, tão particular a essa 
área, hoje viemos explicar como abrir uma 
sociedade unipessoal de advogados, além 
de demonstrar as vantagens desse modelo de 
trabalho para quem busca um regime mais 
rentável enquanto trabalhando como 
adadvogado. 

Para entender como abrir uma Sociedade 
Unipessoal de Advogados, o processo é bem 
simples. Basta preparar toda a documentação 
necessária e ir direto à OAB de sua região.

Após isso, é só Após isso, é só fazer sua adesão ao regime de 
tributação pelo simples nacional, porém, essa 
adesão tem um prazo de até no máximo 30 
dias para ser feita após o deferimento da 
inscrição na OAB.
 
É neÉ necessário ficar atento aos prazos, pois caso 
você não consiga se enquadrar no simples 
nacional, só poderá aderir a esse regime no ano 
seguinte, no mês de janeiro. 

COMO ABRIR UMA SOCIEDADE 
UNIPESSOAL DE ADVOGADOS

Agora que você sabe como abrir uma Sociedade Unipessoal de Advogados, é 
importante entender quais as vantagens dessa modalidade, e porque há cada vez 
mais advogados optando por essa modalidade ao invés de trabalharem como 
advogados autônomos. Veja agora as facilidades e vantagens que atraem 
advogados a essa modalidade:

Uma das principais vantagens vistas para advogados, principalmente os 
recém-formados, é a retirada da necessidade de um segundo profissional na área 
para abrir o seu negócio e conseguir menores tributos e um nome maior com 
facilidade. Advogados não precisam mais disso, pois a sociedade unipessoal de 
advogados traz exatamente o que eles precisam.

Além disso, o imposAlém disso, o imposto de renda sobre pessoa física, principalmente para 
advogados, chega a valores exorbitantes. Esse imposto era um dos principais 
motivos pelos quais advogados que exerciam a profissão como trabalhadores 
autônomos tinham dificuldades em se manterem operantes em suas carreiras. 

AAgora, com os valores do simples nacional, que são bem mais baixos se 
comparados aos tributos cobrados para pessoas físicas, o advogado tem condições 
melhores de trabalho, e sua renda não é tão direcionada para impostos quanto era 
anteriormente. Esse lucro certamente pode ajudar um advogado, principalmente 
recém-formado, na abertura do escritório.

PaPara assegurar que todo o processo de abertura da sociedade unipessoal de 
advogados, a adesão ao simples nacional e o planejamento de impostos sejam 
feitos da forma correta, entre em contato com a C.A Nova Contábil e faça sua 
consultoria.

• Facilidade da abertura do escritório;

• Maior liberdade para advogado trabalhar sozinho;

• Tributação extremamente menor.
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