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O Médico no Simples Nacional Fonte: Sergio Fernandes Jr. | contadores.cnt.br

A atividade de Medicina movimenta bilhões de 
reais/ano. Uma parte significativa deste mercado 
é formada por médicos, que atuam como autôno-
mos, profissionais liberais ou até como Pessoa 
Jurídica (PJ), seja para melhor organizar a sua 
atuação profissional, seja para buscar tributação 
menos pesada sobre a sua atividade.
O médico pode trabalhar, antes de qualquer coi-
sa, na condição de Pessoa Física (PF), seja como 
profissional liberal ou autônomo, sujeito à tribu-
tação do Imposto de Renda da Pessoa Física, do 
INSS e do ISSQN, conforme a legislação de cada 
município. O problema é que como PF a tributa-
ção desta atividade fica muito cara: com um IRPF 
podendo chegar a 27,5% da receita, de acordo 
com a tabela deste tributo, e um INSS de até 20%, 
os médicos passaram a buscar formas alternati-
vas, mas legais, para recolher seus tributos.
A primeira opção lógica é a constituição de uma 
PJ, que até 2014 só podia optar pelo Lucro Presu-
mido ou pelo Lucro Real, sendo o primeiro, em 
tese, a melhor opção. Nesta hipótese, o tributo 
médio variava entre 13,33% e 16,33%, mais a 
Contribuição Previdenciária Patronal (e adicional 
de IRPJ, quando aplicável), 
podendo este valor ser redu-
zido, por exemplo, no caso 
de sociedades uniprofissio-
nais, de acordo com a legis-
lação de cada prefeitura.
Desde a promulgação da Lei 
Complementar nº 147 de 
2014, o Simples Nacional 
passou a ser uma opção a 
ser considerada; no entan-
to, como era tributada ex-

clusivamente pelo Anexo VI do Simples, com alí-
quotas a partir de 16,93%, nem sempre era a 
melhor opção financeiramente.
Com a promulgação da Lei Complementar nº 155 
de 2016, no entanto, o setor precisará rever as 
contas e considerar, com mais afinco, a opção do 
Simples Nacional que, a partir de 2018, permitirá 
ao médico a seguinte opção: se a Folha de Paga-
mentos da PJ, nos últimos 12 meses, representar 
28% ou mais da Receita Bruta do mesmo período, 
a empresa será tributada pelo Anexo III; se repre-
sentar menos, será tributada pelo anexo V.
Para avaliar qual das 2 opções de organização e 
exercício da atividade devem ser adotadas, do 
ponto de vista tributário, é recomendável que o 
médico procure a ajuda de um bom contador para 
avaliar a sua situação particular e ajudar na esco-
lha da melhor alternativa. Contudo, para ajudar 
numa análise preliminar, vamos entender um 
pouco do funcionamento dessa dinâmica.
Para descobrir a nova alíquota, é necessário fa-
zer o seguinte cálculo:

No cálculo feito, como o resultado da Folha Total 
foi de 30% (superior a 28%), o médico poderá 
seguir o Anexo III ao invés do Anexo V.
Vale ressaltar que ainda deve entrar no cálculo a 
Parcela Dedutível correspondente à faixa de fatu-
ramento. Portanto, para descobrir a alíquota exa-
ta, verifique os cálculos abaixo (vide Anexo III):

Após descobrir a alíquota real devida pelo Sim-
ples Nacional, ainda é necessário levar em consi-
deração que, se o faturamento da empresa for 
superior a R$ 3,6 milhões e inferior a R$ 4,8 mi-
lhões anuais, o ISSQN deverá ainda ser calculado 
à parte, de acordo com a legislação do município.
Comprovamos, a partir de alguns cálculos mate-
máticos, que o modelo a vigorar a partir de 2018 
será financeiramente mais vantajoso para a ate-
goria do que o modelo atual. Recomendamos, 
fortemente, que o Médico-empreendedor procu-
re um bom contador para avaliar mais cuidado-
samente a melhor opção para o seu caso. Não se 
baseie apenas em fórmulas prontas e sites que 
prometem facilidades diante de questões tão 
complexas e importantes para sua vida. n

R$ 200.000 (RBT12) - 11,2% (AL) = R$ 22.400
R$ 22.400 (AL) - R$ 9.360 (PD) = R$ 13.040 (ID)

R$ 13.040 (ID) x 100 / R$ 200.000 (RBT12) =

6,52%
RBT12 (Receita Bruta nos Últimos 12 meses)
PD (Parcela Dedutível) / ID (Imposto Devido)
AL (Alíquota Correspondente no Anexo III)

Receita bruta em 12 meses (R$) Alíquota Parcela Dedutível (R$)
Até 180.000,00 6,00% -

De 180.000,01 a 360.000,00 11,20% 9.360,00
De 360.000,01 a 720.000,00 13,50% 17.640,00

De 720.000,01 a 1.800.000,00 16,00% 36.640,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 21,00% 125.640,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 648.000,00

AN
EX

O 
III

Receita bruta em 12 meses (R$) Alíquota Parcela Dedutível (R$)
Até 180.000,00 15,50% -

De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00

De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 540.000,00

AN
EX

O 
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A Lei nº 13.467/2017 regulamenta o mode-
lo de trabalho intermitente no artigo 452-A, 
inserindo-o na condição de trabalho sob 
vínculo empregatício.

Alguns dizem que as empresas terão maior 
facilidade e flexibilidade na contratação de 
trabalhadores; outros, que o trabalho inter-
mitente tenderá a reduzir o número de 14 
milhões de desempregados. De fato, a lei 
incorporou à prática os “bicos” para ofere-
cer a esses profissionais proteção traba-
lhista.

O contrato de trabalho intermitente não 
prevê garantias ou obrigações, permitindo 
o deslocamento de trabalhadores da esta-
tística de desemprego para emprego inter-
mitente, sem qualquer certeza de salário 
no mês e condicionado à convocação pelo 
empregador. É o emprego sem compromis-
so de prover renda.

Outro ponto importante é que se caracteri-
za pela natureza do trabalho a ser executa-
do e não porque os trabalhadores inseridos 
na relação de trabalho representem um 
grupo de trabalhadores intermitentes. É 
um trabalho que gera uma expectativa de 

ocorrência frequente, mas não rotineira. 
Deste modo, para ser considerado intermi-
tente, devem ser observados os aspectos 
formais da lei: natureza de trabalho a ser 
prestado e convocação pelo empregador.

Desaparecem as obrigações de prover o 
trabalho pelo empregador e, para o empre-
gado, de permanecer à disposição. O con-
ceito de tempo à disposição desaparece 
como condição contratual obrigatória. A 
manifestação da vontade do empregado de 
que atenderá à convocação do emprega-
dor é que faz do compromisso contratual 
seu caráter obrigatório, sendo um contrato 
de trabalho condicionado ao interesse do 
empregado, exclusivamente. O emprega-
do é dono do seu tempo e pode recusar a 
convocação do empregador.

É um contrato de emprego sem salário, que 
não gera obrigação ao empregador de pro-
ver trabalho. É um contrato em que o em

pregado pode recusar o trabalho oferecido 
sem gerar ato de insubordinação ou ato de 
indisciplina. A subordinação neste tipo de 
contrato somente ocorrerá se o emprega-
do aceitar a convocação. A recusa é ato de 
exercício de liberdade do empregado.

A nova lei inaugura a inclusão da ausência 
de habitualidade e da manifestação con-
trária pelo prestador de serviços como ele-
mentos incapazes de excluir o vínculo de 
emprego.

Há muito ainda que se estudar nesta rela-
ção de emprego em que há nítida inversão 
de controle do contrato e de sua vigência 
pelo empregado. Caberá às empresas a 
avaliação da conveniência de manter tra-
balhadores nesta condição e, quando se 
trata de organização empresarial, a possi-
bilidade de recusa pelo empregado de exe-
cutar o trabalho parece incompatível com a 
dinâmica das empresas. Talvez este tipo de 
contrato, tão praticado em outros países, 
não atinja a desejada redução na estatísti-
ca dos desempregados.n

O BICO VIRA TRABALHO
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