
LEGISLAÇÃO

BRASILEIRA



LEI 12.592/2012
Reconhecimento da categoria em 18 de Janeiro 

de 2012

LEI 13.352 de 27/10/2016 
Alteração da Lei n° 12.592/2012, para dispor 

sobre o contrato de parceria entre profissionais 

que exercem as atividades de Cabeleireiro, 

Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicura, 

Depilador, Depilador e Maquiador e pessoas 

jurídicas registradas como salão de Beleza.                           

¨O Presidente da Republica Faço saber 

que o Congresso Nacional  decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei¨.



Os Salões de Beleza poderão celebrar contratos de 

parceria, por escrito, nos termos definidos nesta Lei, com 

os  profissionais que desempenham as atividades de 

cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicuros, 

depiladores e maquiadores.

O texto aprovado reconhece as figuras do salão-parceiro

e do profissional-parceiro, sendo o salão o responsável 

pela centralização dos pagamentos e recebimentos dos 

serviços prestados pelos profissionais.

“Os profissionais parceiros poderão ser qualificados, 

perante as autoridades fazendárias, como pequenos 

empresários, microempresários ou 

microempresários individuais.”



SALÃO-PARCEIRO
• Serviços de Cabeleireiros, manicures, 

pedicuras, estética, depilação e maquiagem, e

• Aluguel de bens móveis e utensílios 

necessários ao desempenho das atividades de 

serviços de beleza; e

• serviços de gestão, apoio administrativo, de 

escritório, de cobrança e recebimentos de 

valores transitórios recebidos pelos clientes, 

das atividades de serviços de beleza.

ATIVIDADES

PROFISSIONAL-PARCEIRO
Atividades de Prestação de serviços de beleza.



RESPONSABILIDADES

 Centralização dos pagamentos e recebimentos.

SALÃO-PARCEIRO

 Retenção da cota-parte e pagamento de tributos e 

contribuições sociais e previdenciárias do profissional-

parceiro, transferindo a este o valor líquido.

 Emissão das notas fiscais de prestação de serviço da 

cota-parte do salão-parceiro e do profissional-parceiro.



PROFISSIONAL-PARCEIRO
Executar os serviços (corte, coloração, manicure, 

pedicuro, depilação, limpeza de pele, etc).

RESPONSABILIDADES

 Pagamento dos tributos sobre a sua cota-parte.

 Obrigações decorrentes da administração 

da pessoa jurídica de ordem contábil, 

fiscal, trabalhista e previdenciária.

SALÃO-PARCEIRO



CONTRATO

 Celebrado por escrito, entre salão e profissional, 

nos termos definidos pela lei.

 Homologado pelo sindicato da categoria 

patronal e laboral ou, na ausência desses, pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego 

perante duas testemunhas.

 Deve conter o percentual das 

retenções, pelo salão-parceiro, dos 

valores recebidos por cada serviço 

prestado pelo profissional-parceiro.

 Obrigação, por parte do salão-parceiro, de retenção 

e de recolhimento dos tributos e contribuições 

sociais e previdenciárias pelo profissional 

parceiro.



CONTRATO

 Descrição dos bens materiais necessários ao 

desempenho das atividades.

 Cláusula de rescisão unilateral do contrato, 

com aviso prévio de 30 dias.

 Definição das responsabilidades de 

ambas as partes com relação a 

manutenção e higiene de materiais e 

equipamentos.

 Obrigação, por parte do profissional-parceiro, 

de manutenção da regularidade de sua 

inscrição junto às autoridades.



“Configurar-se-á vínculo empregatício entre a 

pessoa jurídica do salão parceiro e o 

profissional parceiro quando:

I – não existir contrato de parceria formalizado 

na forma descrita nesta Lei;  e

II – o profissional parceiro desempenhar 

funções diferentes das descritas no contrato de 

parceria.”

CONTRATO



FORMAS 

DE 

CONTRATAÇÃO



Salário Base :  R$      1.119,23

Comissão :  R$              0,0

DSR :  R$            0,00

Total Bruto :  R$   1.119,23

(-) INSS 8% :  R$         89,53

(-) IRPF  0%:  R$            0,00

Total de descontos:  R$         89,53

Líquido :  R$   1.029,70

Custos da empresa

Encargos Trabalhistas: R$ 1.119,23 x 73,33% :  R$       820,73

Simples Nacional: R$ 4.000,00 x 10,26% * :  R$       410,40

Total de Custos :  R$   1.231,13

TOTAL BRUTO :  R$   1.649,64

(*) Baseado no faturamento anual do Salão entre: R$ 360.000,01 à 540.000,00. 

(Mensal de R$ 30.000,00 até 45.000,00)

Remuneração de um profissional CLT: 15% sobre produtividade

Produtividade = R$ 4.000,00 / Comissão = R$ 600,00 (simulação)

REGIME

CLT

IMPACTO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONA LCLT 



Salário Base :   R$      1.119,23

Comissão :   R$         880,77

DSR :     R$       135,50

Total Bruto :  R$   2.135,50

(-) INSS 9% :  R$       192,19

(-) IRPF 7,5% :  R$            2,95

Total de descontos :  R$       195,14

Líquido :  R$   1.940,36

Custos da empresa

Encargos Trabalhistas: R$ 2.000,00 x 73,33% :  R$   1.466,60

Simples Nacional: R$ 4.000,00 x 10,26% * :  R$       410,40

Total de Custos :  R$   1.877,00

Total  BRUTO:  R$       63,36

(*) Baseado no faturamento anual do Salão entre: R$ 360.000,01 à 540.000,00. 

(Mensal de R$ 30.000,00 até 45.000,00)

Remuneração de um profissional CLT: 50% sobre produtividade

Produtividade = R$ 4.000,00 / Salário + Comissão = R$ 2.000,00 
(simulação)

REGIME

CLT

IMPACTO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL CLT 



Faturamento :  R$   4.000,00

Remuneração :  R$   2.000,00

(com emissão de RPA)

(-) INSS 11% :  R$      220,00

Líquido :  R$  1.780,00

Custos da empresa:

Simples Nacional: R$ 4.000,00 x 10,26% * :  R$      410,40

TOTAL BRUTO :  R$  1.586,60

(*) Baseado no faturamento anual do Salão entre R$ 

360.000,01 à 540.000,00.

(Mensal de R$ 30.000,01 até 45.000,00) 

IMPACTO NA CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL AUTÔNOMO 

Remuneração de um Profissional Autônomo com 

contrato de 50% sobre valor de faturamento 

(simulação)



INVESTIMENTO 

DA 

LEGALIZAÇÃO

MENSAL DOS 

PROFISSIONAIS –

GESTÃO 

COMPARTILHADA



 Simples Nacional
Imposto Único, calculado sobre o faturamento do 

profissional. Alíquota de 6% para faturamento de até

R$ 180.000,00 anuais (média mensal de R$ 15.000,00)

 Pro Labore
Valor que será definido pelo profissional e terá relação

com a Previdência Social para fins de aposentadoria e 

auxílio doença/maternidade. 

Recolhimento mensal através da Guia da Previdência

Social – GPS, onde é calculado 11% sobre o valor definido.

 Contador
Mensalidade referente a prestação de serviços de 

assessoria contábil, fiscal e trabalhista.

INVESTIMENTO DA LEGALIZAÇÃO

MENSAL DOS PROFISSIONAIS

EI – EIRELLI –

LTDA



 Imposto fixo mensal: R$ 49,00 

(INSS R$ 44,00 + ISS R$ 5,00)

 Auxilio Previdenciário

1 salário mínimo (R$ 880,00)

 Contador

Assessoria contábil, fiscal e 

trabalhista.

INVESTIMENTO DA LEGALIZAÇÃO

MENSAL DOS PROFISSIONAIS

MEI –

MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL

Faturamento: R$ 60.000,00 ao ano

(R$ 5.000,00/mês)



EXEMPLO 1

Total do Recebimento: R$ 4.000,00

Cota parte Salão Parceiro : R$   2.000,00

Cota Parte Profissional Parceiro : R$   2.000,00

SISMEI (*)(Valor Fixo) .............................. R$       49,00

Taxa ADM (a definir)..............................  R$         0,00

Contador (mensalidade  a definir) ............ R$         0,00

TOTAL ............................. R$ 49,00

LUCRO LIQUÍDO ............................ R$ 1.951,00

LUCRO LIQUÍDO  98%

(*)Benefício INSS

(SÁLARIO MÍNIMO).

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

GESTÃO 

COMPARTILHADA



EXEMPLO 2

Total do Recebimento: R$ 12.000,00

Salão Parceiro - faturamento mensal : R$   6.000,00

Profissional Parceiro - faturamento mensal : R$ 6.000,00

Simples (6%) .............................. R$       360,00

GPS (11%) s/ R$ 1.500,00* .............................. R$       165,00

Contador (mensalidade a definir) ......... R$            0,00

Taxa ADM (a definir).................................R$          0,00            

TOTAL ............................. R$      525,00

LUCRO LIQUÍDO ............................ R$   5.475,00

LUCRO LIQUÍDO  91%

(*) Valor referente ao Pró-Labore/BENEFÍCIO INSS

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

GESTÃO 

COMPARTILHADA



LC 155 

DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, para reorganizar e simplificar a
metodologia de apuração do imposto devido por
optantes pelo Simples Nacional; altera as Leis nos
9.613, de 3 de março de 1998, 12.512, de 14 de
outubro de 2011, e 7.998, de 11 de janeiro de 1990;
e revoga dispositivo da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991.





http://www.sindibeleza.org.br

duvidasalaoparceiro@sindibeleza.org.br

3217-4531/3217-4532

O SINDIBELEZA Patronal coloca à disposição em sua 

sede departamento com profissionais especializados para 

orientação sobre a aplicação da Lei do Salão Parceiro.

Agende seu horário para tirar dúvidas e analisar os 

contratos.

http://www.sindibeleza.org.br/
mailto:duvidasalaoparceiro@sindibeleza.org.br


Certa vez, o pedagogo e filósofo Nicholas Murray
Butler afirmou existirem 3 (três) tipos de pessoas:

REFLETIR...

As que não sabem o que está acontecendo; 

As que observam o que está acontecendo; e

As que fazem com que as coisas aconteçam. 


