


A PEJOTA oferece diversas soluções
empresariais tendo como foco principal
o serviço de contabilidade especializada
para profissionais da área jurídica. 

Através de uma plataforma online
consolidada oferecemos soluções
direcionadas às necessidades de
nossos clientes em todo território
nacional a preços reduzidos e 
com extrema qualidade garantida.



SERVIÇOS

Contabilidade Especializada para Advogados

Planejamento tributário e fiscal

Legalização e estruturação societária

Abertura de Sociedade Unipessoal e 
Sociedade Simples de Advocacia

Declaração de Imposto de Renda

Plataforma Online

Controle de NF’s e conciliação
financeira
Apuração de impostos e obrigações
acessórias
Gerenciador de Arquivos Contábeis
Relatórios e Gráficos



atendem vários segmentos

CONTABILIDADES TRADICIONAIS

SÃO GENERALISTAS >

em aprofundar na legislação
e repassar respostas mais 
assertivas para os clientes.

POSSUEM DIFICULDADE >

à alguns segmentos de clientes
que sustentam o negócio.DÃO FOCO >



Entenda os benefícios de uma Contabilidade Especializada

Soluções contábeis segmentadas e customizadas às 
necessidades dos clientes

CONTABILIDADE ESPECIALIZADA

ESPECIALISTA >

Respostas rápidas e mais assertivasEFICIÊNCIA > 

Enquadramento fiscal correto e eliminação de erros
comuns

COMPETÊNCIA >



Agora todo Advogado pode constituir sua Sociedade de
Advocacia sem a necessidade de ter sócios – Sociedade
Individual de Advocacia (Lei 13.247/16).

Por que  formalizar um 
escritório de Advocacia?

Entenda os benefícios da Formalização do Escritório

Receita Federal - Cruzamento de dados e mecanismos de combate à sonegação de impostos

Ampliação do Simples Nacional para os Advogados

Com a sociedade o Advogado reduz a sua carga tributária –
a partir de 4,5% ao invés de até 27,5% com IRPF.



Menor carga Tributária

Formalização de renda - Evolução
Patrimonial

As empresas preferem contratar

Maior acesso à linhas de crédito -
capital de giro, imóveis, veículos

Participa de licitações

Atendimento em várias áreas do
Direito

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Maior número de audiências

Maior facilidade na contratação e gestão
de estagiários (Lei 11.788/2008, Art 9°.)

Maior Carga Tributária

Acaba ficando na informalidade
devido à alta carga tributária 

Dificuldade de grandes e médias
empresas contratarem 

Crédito apenas na modalidade
pessoa física

Pouco participa de licitações

Atendimento em poucas áreas do
Direito, reduzindo ganhos

ADVOGADO AUTÔNOMO

Agenda restrita

Limitação na contratação e gestão
de estagiários

VS



7.095 Sociedades ativas em MG
4.062
3.033

1.000.000+ de Advogados no Brasil

120.666 ativos em Minas Gerais

Sociedades de Advogados (57,26%)

Sociedades Individuais (42,74%)

851 sociedades individuais
registradas só em 2019

Comissão de Sociedades OAB MG 
(Dados obtidos até 22 de Outubro de 2019)

Fonte:

55.000 Sociedades registradas

40% São sociedades individuais

NO BRASIL:



Plataforma
ONLINE

Sistema web acessível pelo celular

 Informações contábeis mais acessíveis - DP, Fiscal e Contábil

Simulador de impostos à pagar

Automação para envio de NF’s

Conciliação bancária automática - OFX

Controle de resultados e reembolsáveis por projeto

Informações financeiras consolidadas

Otimização de processos, redução de erros e burocracia



A contabilidade especializada para atender, exclusivamente, os profissionais da área
jurídica traz uma segurança maior a nossa sociedade de advocacia. A PEJOTA é altamente

capacitada para atender nosso segmento com soluções práticas e objetivas.

Bruno Fernandes de Araújo - Advogado Empresarial

O fácil entendimento das informações contábeis e a grande aplicabilidade de 
algumas funcionalidades como o simulador de impostos a pagar são algumas das razões

de utilizarmos a plataforma online da PEJOTA. Por ser uma contabilidade especializada,
 o atendimento é muito diferenciado e isso faz com que eu recomende com 

segurança os serviços da PEJOTA aos profissionais da minha classe.

Adriano Muniz Garcia - Advogado Tributário

QUEM CONFIA NA PEJOTA



Diferentemente do que é oferecido pelas contabilidades convencionais, a PEJOTA utiliza o conceito de “Cross Channel” , onde a
ideia principal é oferecer aos clientes diversas opções de canais para interação, integrados entre si. Todas as demandas são
compartilhadas e gerenciadas de forma a reduzir significativamente erros, retrabalho e reclamações.

P R O D U T I V I D A D E

Q U A L I D A D E S O L U Ç Ã O

A G I L I D A D E

Proposta de Valor



PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS



Av. Raja Gabáglia, 4343 - 3° andar - Santa Lúcia, Belo Horizonte - MG, 30350-577

(31) 3378-0701 www.pejota.com.br

http://www.pejota.com.br/

