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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa tem o propósito de examinar de forma clara e objetiva a 

qualificação societária das sociedades uniprofissionais especificamente na forma limitada e se 

há o condão de interferir ou até mesmo afastar a tributação diferenciada do ISS nos casos de 

sociedades de responsabilidade limitada (LTDA). O tema é abordado à luz da legislação 

constitucional e infraconstitucional, da doutrina predominante civilista e tributária e da 

jurisprudência tanto na esfera administrativa quanto judicial. Nesse sentido, indaga-se sobre a 

forma de como devem apurar e recolher, em São Paulo, o ISS incidente sobre as sociedades 

uniprofissionais de responsabilidade limitada, se o bom direito alberga a manutenção da 

apuração pelo regime especial, ou se deverá colocar à tributação toda a receita proveniente 

destes serviços.  

 

Palavras-chave: Tributo municipal. Sociedades uniprofissionais. Sociedade limitada (LTDA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The study is devoted to clearly and objectively examine the corporate qualification of 

uniprofessional companies specifically in limited form and if there is the possibility of 

interfering with or even eliminating the differentiated taxation of the ISS in cases of limited 

liability companies. The theme is addressed in the light of constitutional and infra-constitutional 

legislation, the predominant doctrine of civil and tax law and jurisprudence in both the 

administrative and judicial spheres. In this sense, the question is how to determine and collect, 

in São Paulo, the ISS incident on uniprofessional corporations with limited liability, whether 

the good law reserves the maintenance of the calculation by the special regime, or whether it 

should be taxed income from these services. 

 

Key Words: Tax municipal tribute. Uniprofessional societies. Limited companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos profissionais da mesma formação profissional organizam-se em sociedades 

denominadas como uniprofissionais, mas por ser comum o uso da forma societária limitada, 

assim a constituem.  

O presente estudo tem por objetivo examinar a tributação aplicada para as sociedades 

uniprofissionais, regulamentada pelo Decreto-Lei 406/1968, recebido pela Constituição Federal 

de 1988 e posteriormente pela Lei Complementar 116/2003, nos casos de sociedades 

uniprofissionais sob a modalidade jurídica da sociedade limitada. 

Para isso, além da análise da legislação constitucional e infraconstitucional, é 

necessário entender e diferenciar os tipos de sociedade vigente no Código Civil de 2002.  

A nomenclatura “sociedade simples” é estabelecida pela primeira vez no 

ordenamento jurídico brasileiro no atual Código Civil, sendo definida pela forma societária 

utilizada para atividades não empresariais, ou seja, adotada nas sociedades de profissionais 

liberais ou intelectuais.   

Possui como característica principal o desempenho autônomo, sem adentrar nos 

requisitos das atividades empresárias de cada sócio do componente social. Vem ao encontro da 

atividade profissional, essencialmente prestadora de serviços, congregando sócios, pessoas 

físicas, sendo que caberá à pessoa natural sua administração atribuindo-lhe poderes e comando 

diretivo. Cita-se como exemplo de sociedade simples os consultórios médicos e sociedade por 

contador. 

Já a sociedade limitada é aquela cujo capital social encontra-se dividido em quotas, 

as quais podem ser iguais ou desiguais, pertencendo uma ou diversas a cada sócio, cuja 

responsabilidade é limitada ao valor de suas quotas, respondendo todos solidariamente pela 

integralização do capital social, quando se tratar de natureza empresarial.  

É um tipo societário de grande destaque na economia brasileira, tendo em vista o 

grande número de sociedades dessa espécie existentes. Isso porque a sociedade limitada 

apresenta algumas particularidades que chamam a atenção de seus empreendedores na hora de 

sua constituição.  

Todavia, é importante ressaltar que a sociedade poderá ser limitada sendo uma 

sociedade simples ou uma sociedade empresária, conforme será tratado adiante. 

No que se refere ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, este ocupa posição 

relevante no ranking de arrecadação dentre os tributos de competência municipal previstos na 

legislação tributária nacional.  
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O fundamento legal e sua competência estão previstos na CF/1988, tendo o imposto 

se materializado pela prestação de serviços listados em lei municipal, promulgada em 

consonância com a LC 116/03.  

Dessa forma, o ISS com frequência encontra-se ao redor de diversas polêmicas, pois 

sendo o imposto de maior arrecadação, é evidente que enquanto um sujeito aumenta sua receita, 

o outro diminui, e o outro, no caso, é o prestador de serviço.  

O conflito de interesses entre o Fisco Paulistano e os prestadores de serviços estimula 

a discussão objeto do presente trabalho, pois no caso de constituição de sociedades 

uniprofissionais, estas possuem tributação diferenciada de acordo com a legislação vigente, 

devendo ser aplicado o regime especial de recolhimento do imposto, independentemente da 

forma societária adotada pela sociedade.  

Assim, será tratado a seguir sobre a qualificação das sociedades uniprofissionais, 

especificamente na forma limitada e a aplicação diferenciada da forma de tributação do ISS 

dessas empresas. 
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2 DOS TIPOS DE SOCIEDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO CIVIL – 

SOCIEDADE SIMPLES E EMPRESÁRIA 

 

As sociedades se dividem, no tocante à sua natureza, em simples e empresárias.  

O nome “sociedade simples” implica em dois fenômenos distintos: a sociedade 

poderá ser simples como sua natureza (em oposição à natureza de empresária) ou como tipo 

(ou seja, uma das espécies de sociedade como são a limitada, a em conta de participação etc.) 

O tipo societário regulado pelos artigos 997 a 1.038 do CC/2002 foi denominado 

“sociedade simples”, com o uso da mesma expressão das sociedades não empresárias (simples) 

quanto à natureza. 

Nas palavras de Venosa acerca do tema: 

A sociedade simples vem regulamentada no Código Civil para reger a atividade 

econômica não empresarial. Entretanto, a importância de sua regulamentação reside 

no fato de ter sido eleita pelo legislador como legislação supletiva das sociedades 

limitadas (art. 1.053) e de outros tipos menores (arts. 1.040 e 1.046) das sociedades 

empresárias. Havendo lacunas da sua regulamentação, aplicam-se, subsidiária e 

obrigatoriamente, as normas correspondentes às sociedades simples. 

[...] 

A constituição da sociedade simples não demanda qualquer forma em particular, 

sendo necessária apenas a celebração de um contrato social por instrumento particular 

ou público, com a consequente inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local da sua sede.1  

 

Nesse contexto, leciona Diniz, senão vejamos: “Será simples a sociedade que tiver 

por objeto atividades profissionais regulamentadas, científicas, literárias, artísticas, 

educacionais, rurais, a não ser que o exercício da profissão ou do ofício venha a constituir 

elemento de empresa”.2 

Nessa linha se insere também o entendimento de Martins:  

[...] aquela constituída por duas ou mais pessoas, mediante escrito particular, ou 

público, de finalidade não empresarial, caracteristicamente de pessoas, podendo 

destinar-se a determinada atividade profissional, ou ser supletivamente adotada por 

outro modelo societário. 

Bem se denota que a sociedade simples é peculiar às atividades do meio rural, 

artesanal e sociedades profissionais, como médicos, engenheiros, advogados e 

quaisquer outros que se associam para a prestação de serviços dessa natureza.3 

  

                                                      
1 VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Direito Civil: direito empresarial. São Paulo: Atlas, 2010, 

p. 101. 
2 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de empresa. 3. ed., 8. v. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 225. 
3 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 40. ed., rev., atual. e ampl. Atual. Carlos Henrique Abrão. Rio 

de Janeiro: Forense, 2017, p. 209. 
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O artigo 983 do CC/2002 faculta à sociedade simples a escolha de qualquer dos tipos 

previstos nos artigos 1.039 a 1.092 do mesmo diploma, com exceção das sociedades por ações 

(comandita por ações e sociedade anônima). Caso não o faça, entende-se que se constituirá sob 

o tipo de sociedade simples pura (artigos 997 a 1.038 do CC/2002). 

Portanto, poderá haver, por exemplo, sociedade simples quanto à natureza, mas 

limitada quanto à espécie. Ocorre que a opção pelo tipo societário não modifica a natureza da 

sociedade.  

De forma resumida e ilustrativa, entende-se por sociedade simples: 

 

Quadro 1 – Conceituação da sociedade simples4 

 

 

Ressalta-se que, o fato de uma sociedade simples perseguir o lucro e distribuí-lo de 

acordo com as regras estabelecidas pelos sócios no contrato social, não é suficiente, por si só, 

para conferir-lhe natureza empresarial, pois a ausência de finalidade lucrativa, de acordo com 

os artigos 53 e 62, parágrafo único, do CC/2002, é obrigatória apenas para as associações e 

fundações.  

Já a sociedade empresária limita-se aos tipos dos artigos 1.039 a 1.092 do CC/2002, 

excluindo a opção de forma tanto da sociedade do tipo simples quanto das cooperativas.  

Nas palavras de Diniz acerca do tema:  

A sociedade empresária é a sociedade personificada (pessoa jurídica) que tem, 

profissionalmente, por objeto, como vimos, a atividade econômica organizada 
para a produção ou a circulação de bens ou serviços (CC, art. 966 a 982), no mercado, 

                                                      
4 Elaboração: autora. 
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com escopo de lucro mediato ou imediato, sendo constituída por documento levado a 

assento do Registro Público de Empresas Mercantis (CC, art. 967). – (g.n).5   

 

Nesse contexto, define Martins, senão, vejamos: “Denomina-se sociedade 

empresária a organização proveniente de acordo de duas ou mais pessoas, que pactuam a 

reunião de capitais e trabalho para um fim lucrativo. A sociedade pode advir de contrato ou de 

ato correspondente”.6 

A sociedade simples, em comparação à empresária, tem como principais 

características: a) simplicidade de estrutura; b) presunção de pequeno porte, e; c) atuação 

pessoal dos sócios superando a organização dos fatores de produção. 

Numa forma bem singela, pode-se dizer que a sociedade simples é a sociedade não 

empresária. 

Nesse sentido, leciona Diniz:  

Distingue-se, no direito brasileiro, a sociedade empresária da simples pelos três 

elementos identificadores da empresarialidade, previstos no CC, art. 966: 

economicidade, organização e profissionalidade. Estando presentes esses três 

elementos, ter-se-á a configuração da sociedade empresária. A sociedade simples 

exerce, portanto, atividade sem os fatores de produção.7  

 

Com muita propriedade, Ramos distingue as duas formas de sociedade, senão, 

vejamos:  

Assim, as sociedades podem ser de duas categorias: a) sociedades simples, que são 

aquelas que exploram atividade econômica não empresarial, como as sociedades 

uniprofissionais estudadas no capítulo II; b) sociedades empresárias, que exploram 

atividade empresarial, ou seja, exercem profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do 

Código Civil).  

(...). Portanto, a grande diferença entre as sociedades simples e as sociedades 

empresárias não está no fato de estas possuírem finalidade lucrativa, porque 

aquelas também podem ostentar essa característica. O traço distintivo entre ambas 

é mesmo o objeto social: a sociedade empresária tem por objeto o exercício de 

empresa (atividade econômica organizada de prestação ou circulação de bens ou 

serviços); a sociedade simples tem por objeto o exercício de atividade econômica não 

empresarial. – (g.n). 8 

 

O parágrafo único do artigo 966, do CC/2002, determina que: 

Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 

científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, 

salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.9 

                                                      
5 DINIZ, op. cit., p. 290. 
6 MARTINS, op. cit., p. 147. 
7 DINIZ, op. cit., p. 228. 
8 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial esquematizado. São Paulo: Editora Método, 2011, p. 

161-162. 
9 BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil. Brasília, 10 jan. 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 24 jun. 2018. 
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Em síntese, diferencia-se a sociedade simples da empresária a forma como a 

atividade é explorada: trata-se de simples a sociedade em que a atividade é exercida direta e 

pessoalmente pelos sócios, conforme sua qualificação profissional, ainda que com o auxílio de 

colaboradores; e de empresária que possui sócio com outras qualificações e/ou que dela 

participem apenas com o capital. 

De acordo com Silveira: 

Ao contrário das sociedades de capital, as sociedades de trabalho têm por essência 

o esforço humano, desempenado pessoalmente por profissionais com 

qualificação técnica específica. As sociedades de trabalho prestam serviços que se 

sujeitam a regulamentação própria, sendo que a atividade desenvolvida em caráter 

associativo tem a mesma natureza daquela que seria desenvolvida individualmente 

pelos sócios, o que não ocorre, de fato, com as sociedades de capital. – (g.n).10 

 

Assim, não configura atividade empresarial o exercício de profissão intelectual, 

literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, desde que não 

seja constituído o elemento empresa.  

Por força da duplicidade do nome “sociedade simples” (referindo-se ora à atividade 

simples – no sentido de não empresária, e ora ao tipo societário simples), a sociedade limitada 

poderá ter como objeto o exercício de atividade empresária ou uma atividade lucrativa não 

empresarial (“simples”).   

Diferencia em dois subtipos as sociedades limitadas no direito brasileiro o respeitável 

doutrinador Coelho, senão, vejamos: 

O primeiro subtipo é o da sociedade limitada sujeita à regência supletiva das normas 

da sociedade simples. Trata-se das sociedades em que o contrato social não elege a 

LSA como norma de regência supletiva. Quer dizer, sendo o instrumento contratual 

omisso quanto à disciplina supletiva ou adotando expressamente as normas da 

sociedade simples por parâmetro, a sociedade limitada será primeiro subtipo.  

[....] 

Aplica-se, com efeito, a essa sociedade limitada o disposto no art. 1.029 do CC (do 

capítulo das “sociedades simples”). 

O segundo subtipo das sociedades limitadas é o das sujeitas à regência supletiva da 

LSA. Para tanto, é necessário que o contrato social contemple cláusula expressa 

mencionando a opção dos sócios por essa disciplina supletiva.11 

 

A sociedade simples limitada pode ser enquadrada pelas empresas que exerçam 

profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, que não tenha como finalidade 

                                                      
10 SILVEIRA, Rodrigo Maitto da. O “ISS fixo” devido pelas sociedades de profissionais e a LC nº 116/03. In: ISS 

na Lei Complementar nº 116/2003. Coordenador Rodrigo Brunelli Machado. São Paulo: Quartier Latin, 2004, 

p. 166. 
11 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 407. 
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fins mercantis e, sim, a prestação de serviços e/ou atividade colaborativa. Nessa modalidade de 

sociedade, os sócios respondem sempre ilimitadamente pelas obrigações sociais. 

Nesse sentido leciona Coelho:  

Em relação, entretanto, à sociedade limitada, o tipo não define a natureza. Noutras 

palavras, são os sócios, e não a lei, que a definem. A negociação, traduzida no contrato 

social, elucida se a limitada será de pessoa ou de capital. 

(...) as sociedades em que os atributos dos sócios interferem na realização do objeto 

social são chamadas de pessoas, aquelas em que tais atributos não interferem são as 

de capital. 12 

 

Nota-se que dentro do Código Civil e no capítulo IV, sobre sociedades limitadas, 

encontra-se normas não aplicáveis às sociedades simples, posto que contrárias à sua natureza. 

Ou seja, a sociedade simples pode se constituir segundo o tipo da sociedade limitada, 

mas, evidentemente, sob pena de descaracterizar a sua natureza, não se tornará empresária, nem 

se lhe aplicarão as normas específicas e próprias de natureza empresarial, sendo elas:  

a) Diferenciação de registro; 

b) O regime de direito comercial somente é aplicável às empresariais; 

c) Impossibilidade de adoção do modelo “simples” para atividades previamente 

definidas em lei como mercantis;  

d) Do recurso aos usos e costumes mercantis; 

e) Diversidade de regime interno do vínculo societário; 

Há quem sustente, que somente poderia se beneficiar do tratamento dispensado às 

sociedades uniprofissionais, às sociedades simples pura a que se refere o artigo 982 do 

CC/2002, excluindo-se, portanto, qualquer outra sociedade.  

Todavia, deve-se considerar irrelevante a forma de constituição da sociedade, seja 

ela simples pura ou limitada, desde que se trate de uma sociedade uniprofissional, cujos sócios 

atuem em nome da sociedade assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei.  

Pelo fato de os sócios prestarem os serviços pessoalmente, a aplicação da regra de 

responsabilização civil prevista no artigo 927, do CC/2002, confirma a responsabilidade 

pessoal e ilimitada do médico, advogado, contador etc.  

Nesse sentido, Carvalhosa destaca ao afirmar que, nas sociedades simples, os sócios 

respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais.13  

                                                      
12 Ibid., p. 401-402. 
13 CARVALHOSA, Modesto. Comentários ao Código Civil: parte especial do direito de empresa. 13. vol. 

Coordenação Antônio Junqueira de Azevedo. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 326 e 264. 
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3 AS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS E A TRIBUTAÇÃO DO ISS 

3.1 CONCEITUAÇÃO DAS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS  

 

As Sociedades Uniprofissionais ou Sociedades Simples de Profissionais é uma 

modalidade de associação entre pessoas físicas para a prestação de serviços especializados, sem 

caráter de natureza empresarial, cujos sócios e profissionais sejam habilitados ao exercício de 

uma mesma atividade e prestam serviços especializados, assumindo responsabilidade 

pessoal pelos atos praticados.14,15 

Por trazer perfeitamente a conceituação desse tipo de sociedade, valemo-nos das 

lições da doutrina civilista da Diniz: 

É uma sociedade cujo objeto social é o exercício de atividade econômica não 

empresarial, ou melhor, é a prestação de serviços profissionais, mesmo com 

concurso de colaboradores ou auxiliares, de natureza científica [...]. O pintor, o 

advogado, o escritor, o médico, o dentista, o músico, o estilista, o pesquisador, o 

contador etc. não são empresários, mas, se se agruparem para o exercício profissional, 

darão origem a uma sociedade simples, sujeita a registro civil na entidade de classe, 

p. ex., OAB, CFM etc. – (g.n).16 

 

Seguindo a mesma linha doutrinária acima descrita, Carlos Roberto Gonçalves é 

claro e expresso ao mencionar que: 

As sociedades simples são constituídas, em geral, por profissionais que atuam em 

uma mesma área ou por prestadores de serviços técnicos (clínicas médicas e 

dentárias, escritórios de advocacia, instituições de ensino etc,) e têm fim econômico 

ou lucrativo. Mesmo que eventualmente venham a praticar atos próprios de 

empresários, tal fato não altera a sua situação, pois o que se considera é a 

atividade principal por elas exercida. – (g.n). 17 

 

O que é relevante na sociedade de profissionais é que o serviço seja prestado em 

caráter pessoal pelos sócios e sob sua responsabilidade técnica, podendo contar com a 

colaboração de auxiliares para execução de serviços-meios. Assim, nada impede de um sócio 

advogado trabalhar com um estagiário para auxiliá-lo em pesquisas, ou de um digitador para 

redigir as petições. 

                                                      
14 CAVALCANTE JUNIOR, Pedro Dias. Tributação do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS - nas 

sociedades uniprofissionais com responsabilidade limitada – LTDA. In: Estudos de direito tributário: 40 anos 

de Mariz de Oliveira e Siqueira Campos Advogados. Coord. Ramon Tomazela Santos. São Paulo: Mariz de 

Oliveira e Siqueira Campos Advogados, 2018, p. 412. 
15 “Como exemplo clássico desse tipo de sociedades, temos aquelas formadas por médicos, advogados, dentistas, 

engenheiros, arquitetos, dentre outras profissões que, não por opção, mas por característica intrínseca do 

trabalho e também por imposição legal, assumem a dita responsabilidade pessoal e ilimitada no que diz respeito 

à prestação do serviço”. (Ibid., p. 412). 
16 DINIZ, op. cit., p. 226. 
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 238. 
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A intenção da sociedade é a prestação de serviços, não a constituição de uma 

empresa. Dessa forma, a intenção dos sócios não é a constituição de uma empresa, mas sim 

uma racionalização dos custos operacionais decorrentes da realização de serviços profissionais 

por eles realizados. Ou seja, a figura do sócio se sobrepõe à figura da empresa. 

Portanto, para que se possa caracterizar uma sociedade uniprofissional, é necessário: 

(i) caráter personalíssimo da prestação dos serviços; (ii) responsabilidade pessoal dos sócios 

pelos atos praticados, e; (iii) inexistência de intuito empresarial. 

A doutrina majoritária sobre o tema explica que não é necessário que os profissionais 

exerçam efetivamente a mesma profissão, mas que estejam habilitados a praticar determinada 

atividade.  

É nesse sentido o entendimento do Barreto (2009 apud MELO 2011), senão, 

vejamos:  

Não é rigorosamente necessário que tenham todos a mesma profissão. O que 

sobreleva é estarem todos habilitados para o exercício do mister a que se dedicar a 

sociedade. [...] mas haverá um equívoco se levar-se essas afirmações a extremos. 

Baste se tome um exemplo. Se uma sociedade, cujo objeto social for o prestar serviço 

de escrituração fiscal e contábil, for constituída por contadores e técnicos de 

contabilidade, a presença de profissões diferentes não pode descaracterizar o critério 

de tributação porque ambas as profissões autorizam a prestação deste serviço.18 

 
Todavia, encontra-se nas diversas legislações municipais e na jurisprudência sobre o 

tema, os seguintes requisitos exigidos para a caracterização de uma sociedade uniprofissional:  

a) Profissionais habilitados ao exercício da mesma profissão.  

Requisito contido no DL 406/1968, e consagrado nas mais diversas legislações 

municipais, no sentido de exigir para a caracterização da sociedade uniprofissional 

que os profissionais que a integram, como sócios ou empregados, exerçam atividade 

em nome da sociedade, assumindo, contudo, responsabilidade pessoal, nos termos da 

lei aplicável;  

b) Vedação à sociedade uniprofissional formada por pessoa jurídica. 

É vedado que a sociedade possua em seu quadro societário, outra pessoa jurídica, 

justamente porque tal situação desqualifica a sociedade como uma sociedade 

profissionais;  

c) Vedação a participação em outras sociedades.  

                                                      
18 MELO, Fábio Soares. ISS: alíquotas máxima, mínima e tributação de sociedades profissionais. In: Direito 

tributário contemporâneo: estudos em homenagem a Geraldo Ataliba. Coord. Aires Fernandino Barreto. São 

Paulo: Malheiros, 2011, p. 281. 
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De forma inversa, sabe-se que determinadas leis municipais preveem que a sociedade 

uniprofissional não poderá participar do quadro societário de outra sociedade; 

d) Desenvolver atividade estranha àquela para a qual foi constituída e que seus 

profissionais estejam habilitados a exercer.   

O exercício de atividades estranhas àquelas para as quais os profissionais estejam 

habilitados a desconstitui o caráter uniprofissional da sociedade;  

e) Sócio com objeto único de administrador ou com intuito de aporte de capital.  

No DL 406/1968, o profissional deve exercer a atividade para qual está habilitado e 

para qual a sociedade foi constituída, assumindo responsabilidade pessoal e 

ilimitada.  

 

No município de São Paulo, os requisitos para a caracterização da sociedade 

uniprofissional estão previstos no artigo 15, da Lei Municipal nº 13.701/2003 e no artigo 201, 

do Decreto Municipal nº 57.516/16: 

Art. 15 - Adotar-se-á regime especial de recolhimento do Imposto: 

(...) 

II - quando os serviços descritos nos subitens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 

4.14, 4.16, 5.01, 7.01 (exceto paisagismo), 17.13, 17.15, 17.18 da lista do "caput" do 

artigo 1º, bem como aqueles próprios de economistas, forem prestados por sociedade 

constituída na forma do parágrafo 1º deste artigo, estabelecendo-se como receita bruta 

mensal o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) multiplicado pelo número de 

profissionais habilitados.  

§ 1º - As sociedades de que trata o inciso II do "caput" deste artigo são aquelas 

cujos profissionais (sócios, empregados ou não) são habilitados ao exercício da 

mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, 

assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica.  

§ 2º -  Excluem-se do disposto no inciso II do "caput" deste artigo as sociedades que: 

I – tenham como sócio pessoa jurídica;  

II – sejam sócias de outra sociedade;  

III – desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados 

profissionalmente os sócios;  

IV – tenham sócio que delas participe tão-somente para aportar capital ou administrar;  

V – explorem mais de uma atividade de prestação de serviços. 

VI - terceirizem ou repassem a terceiros os serviços relacionados à atividade da 

sociedade; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

VII - se caracterizem como empresárias ou cuja atividade constitua elemento de 

empresa; (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

VIII - sejam filiais, sucursais, agências, escritório de representação ou contato, ou 

qualquer outro estabelecimento descentralizado ou relacionado a sociedade sediada 

no exterior. (Redação acrescida pela Lei nº 15.406/2011) 

Art. 201. Adotar-se-á regime especial de recolhimento do imposto quando os serviços 

descritos nos subitens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 

(exceto paisagismo), 17.13, 17.15, 17.18 da lista do “caput” do artigo 173, bem como 

aqueles próprios de economistas, forem prestados por sociedade constituída na forma 

do § 1º deste artigo, estabelecendo-se como receita bruta mensal o valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais) multiplicado pelo número de profissionais habilitados. 

§ 1º As sociedades de que trata este artigo são aquelas cujos profissionais (sócios, 

empregados ou não) são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2011/1540/15406/lei-ordinaria-n-15406-2011-dispoe-sobre-o-programa-nota-fiscal-paulistana-e-altera-dispositivos-da-lei-n-14097-de-8-de-dezembro-de-2005-autoriza-a-reabertura-de-prazo-para-ingresso-no-programa-de-parcelamento-incentivado-ppi-introduz-alteracoes-na-legislacao-tributaria-relativa-ao-iptu-ao-itbi-iv-e-ao-iss-altera-a-lei-n-13-478-de-30-de-dezembro-de-2002-autoriza-conforme-especifica-a-transferencia-de-depositos-judiciais-e-administrativos-a-alienacao-de-participacoes-acionarias-minoritarias-e-a-cessao-de-direitos-creditorios-institui-a-comunicacao-por-meio-do-domicilio-eletronico-do-cidadao-paulistano-dec
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2011/1540/15406/lei-ordinaria-n-15406-2011-dispoe-sobre-o-programa-nota-fiscal-paulistana-e-altera-dispositivos-da-lei-n-14097-de-8-de-dezembro-de-2005-autoriza-a-reabertura-de-prazo-para-ingresso-no-programa-de-parcelamento-incentivado-ppi-introduz-alteracoes-na-legislacao-tributaria-relativa-ao-iptu-ao-itbi-iv-e-ao-iss-altera-a-lei-n-13-478-de-30-de-dezembro-de-2002-autoriza-conforme-especifica-a-transferencia-de-depositos-judiciais-e-administrativos-a-alienacao-de-participacoes-acionarias-minoritarias-e-a-cessao-de-direitos-creditorios-institui-a-comunicacao-por-meio-do-domicilio-eletronico-do-cidadao-paulistano-dec
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2011/1540/15406/lei-ordinaria-n-15406-2011-dispoe-sobre-o-programa-nota-fiscal-paulistana-e-altera-dispositivos-da-lei-n-14097-de-8-de-dezembro-de-2005-autoriza-a-reabertura-de-prazo-para-ingresso-no-programa-de-parcelamento-incentivado-ppi-introduz-alteracoes-na-legislacao-tributaria-relativa-ao-iptu-ao-itbi-iv-e-ao-iss-altera-a-lei-n-13-478-de-30-de-dezembro-de-2002-autoriza-conforme-especifica-a-transferencia-de-depositos-judiciais-e-administrativos-a-alienacao-de-participacoes-acionarias-minoritarias-e-a-cessao-de-direitos-creditorios-institui-a-comunicacao-por-meio-do-domicilio-eletronico-do-cidadao-paulistano-dec
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serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade 

pessoal, nos termos da legislação específica. [...]19 

 

De forma resumida, a legislação atual, estabelece o seguinte: 

 

Quadro 2 – Requisitos para enquadramento e descaracterização da sociedade. 

uniprofissional20 

Poderá ser enquadrada a sociedade 

uniprofissional que: 

Não poderá ser enquadrada a 

sociedade uniprofissional que: 

Seja composta por sócios habilitados 

no exercício da mesma atividade;  

Desenvolva atividade diversa 

daquela a que estejam habilitados 

profissionalmente os sócios;  

Preste serviço de forma pessoal;  Seja sócia de outra sociedade; 

Preveja responsabilização pessoal de 

cada sócio;  

Tenha sócio que dela participe tão 

somente para aportar capital ou administrar; 

  Explore mais de uma atividade de 

prestação de serviços; 

  

 

Estando presentes os requisitos apontados acima, a sociedade poderá ser constituída 

e considerada como uniprofissional, aproveitando-se do recolhimento do imposto em foco com 

base em um valor fixo multiplicado pelo número de sócios técnicos que compõem a sociedade. 

 

3.2 O ISS E O DELINEAMENTO CONSTITUCIONAL  

 

O ISS foi originalmente criado em 1965, com a Emenda Constitucional nº 18, 

passando a substituir o antigo Imposto de Indústrias e Profissões, que também fazia parte da 

competência tributária dos Municípios.  

Assim, uma vez previsto na esfera constitucional, encontra-se positivado na 

CF/1988, no artigo 156, III, sendo considerado um imposto municipal que incide sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência dos Estados e 

definidos em lei complementar.  

                                                      
19 BRASIL. Lei Municipal nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003. Altera a legislação do imposto sobre serviços 

de qualquer natureza - ISS. São Paulo, 24 dez. 2003. Disponível em: 

<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2003/1370/13701/lei-ordinaria-n-13701-2003-

altera-a-legislacao-do-imposto-sobre-servicos-de-qualquer-natureza-iss>. Acesso em: 25 jun. 2018 
20 Elaboração: autora. 



23 

 

  

Nas palavras de Carrazza, a hipótese de incidência do imposto sobre serviço é “[...] 

a prestação, a terceiro, de uma utilidade (material ou imaterial), com conteúdo econômico, sob 

regime de direito privado (em caráter negocial)”.21 

Sobre o tema, confira-se a diferença entre os serviços aos quais o ISS é cobrado, no 

entendimento de Silveira: 

Os serviços em relação aos quais o ISS é cobrado podem ser segmentados em dois 

grupos: aqueles que dependem da atuação pessoal de profissional habilitado a 

desempenhar uma atividade qualificada, e aqueles que, embora tragam em seu bojo 

características que lhe dão especificidade, não exigem, para serem integralmente 

prestados, o requisito “pessoalidade”, podendo ser desempenhados em caráter 

empresarial.22 

 

Trata-se, assim, de um imposto que tem por fato gerador constitucionalmente 

delineado a prestação de serviços de qualquer natureza. Dessa forma, a obrigação tributária 

nasce quando uma pessoa presta um serviço a outrem, tendo como sujeito passivo desta relação 

o contribuinte responsável por sua prestação. 

Considerando essa premissa, entende-se como prestação uma ação de fornecer, 

auxiliar ou agir para outrem. Sem muitas distinções, serviço, em suas derivadas acepções, 

designa como o exercício e o desempenho de qualquer atividade, seja ela intelectual ou física, 

voltada para outra pessoa.  

Estas definições podem levar o intérprete à exegese de que o conceito de serviço 

estaria atrelado, fielmente, ao de trabalho. Contudo, serviço se distingue do conceito de 

trabalho, em razão de que o primeiro é uma subespécie do segundo. Portanto, prestação de 

serviço se classifica como um tipo de trabalho que alguém desempenha para terceiros, sendo 

excluído deste raciocínio os serviços prestados para si mesmo. 

Dessa maneira, em princípio, a base de cálculo deste imposto deveria ser o preço do 

serviço, pois que esta é a expressão numérica que quantifica o fato gerador, prestar serviços.  

 Desde que instituído à égide da anterior ordem constitucional, definiu-se no plano 

legal, como regra geral, a base de cálculo deste tributo como preço do serviço. Contudo, o 

legislador infraconstitucional entendeu por bem instituir um regime diferenciado de tributação 

para os profissionais autônomos e para as sociedades profissionais, que não se sujeitariam ao 

tributo com base no preço do serviço, mas sim em um valor fixo desvinculado da remuneração.   

 

                                                      
21 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 24. ed. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2008, p. 958. 
22 SILVEIRA, op. cit., p. 164. 
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3.3 AS PREVISÕES CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS QUE DISPÕE 

SOBRE A TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA DO ISS PARA AS SOCIEDADES 

UNIPROFISSIONAIS 

 

Como se sabe, nos termos do artigo 156, III da CF/1988, o ISS é um imposto 

municipal que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza não compreendidos na 

competência dos Estados e definidos em lei complementar.  

Com o advento da LC 116/03, a tributação das sociedades de profissionais através 

do ISS passou a ser objeto de discussão. Discutiu-se por muito tempo se a tributação fixa seria 

compatível ou não com a CF/1988. Além disso, houve discussão acerca do artigo 10 da referida 

Lei Complementar, se revogou ou não o artigo 9º, § 3º, do DL 406/1968, conforme será 

explorado adiante.  

A CF/1988 não criou tributos, somente, discriminou competências para que a União, 

Estados, Municípios e o Distrito Federal, por meio de lei, venham a fazê-lo.  

A análise da hipótese de incidência do ISS pressupõe versar, inicialmente, os termos 

da outorga de competência.  

Dispõe a lei maior competência aos Municípios instituírem, dentre outros impostos, 

o ISS, senão, vejamos: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em 

lei complementar.  

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei 

complementar: 

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;23 

 

De acordo com a Carta Magna, esta impõe três limitações ao exercício da 

competência tributária municipal. Em primeiro lugar, excluiu os serviços de transporte 

intermunicipal e interestadual e de comunicação, que passaram para competência dos Estados 

(Artigo 155, II). Em segundo lugar, vinculou a tributação dos serviços àqueles definidos em lei 

complementar. Ao final, instituiu no inciso I, § 3º, que cabe a Lei Complementar fixar alíquotas 

máximas.  

Assim, identifica-se que o dispositivo acima se manteve em linha com outra regra 

constitucional, qual seja, aquela constante do artigo 146, inciso III, que determina matérias 

específicas por tratamento de lei complementar. Essa exigência constitucional encontra 

                                                      
23 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 

1988. 
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respaldo no fato de ela ter um quórum mais rígido para sua aprovação, não se discutindo 

hierarquia de normas.  

Dessa forma, nota-se que é da privativa competência da lei complementar, quanto ao 

ISS, definir o fato gerador, a base de cálculo, os contribuintes e fixar as alíquotas máximas, 

mantendo-se ao legislador municipal somente a tarefa de instituí-lo dentro dos padrões por ela 

estabelecidos e respeitando as limitações constitucionais ao poder de tributar.24, 25 

O regime de tributação diferenciada do ISS para as sociedades profissionais encontra 

previsão na legislação desde o ano de 1968, mais especificamente no DL 406/1968, que possuía 

status de Lei Complementar, dispunha em sua redação original:  

Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do 

próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou 

variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes 

não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. 

[...] 

§ 3º. Quando os serviços a que se referem os itens I, III IV (apenas os agentes da 

propriedade industrial), V e VII da lista anexa forem prestados por sociedades estas 

ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada profissional 

habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade 

embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.26 

 

Os incisos referenciados no texto original, correspondem às seguintes atividades da 

lista de serviços anexa ao DL 406/1968: 

I - Médicos, dentistas, veterinários, enfermeiros, protéticos, ortopedistas, 

fisioterapeutas e congêneres; laboratórios de análises, de radiografia ou radioscopia, 

de eletricidade médica e congêneres; 

III - Advogados, solicitadores e provisionados; 

V - Engenheiros, arquitetos, urbanistas, projetistas, calculistas, desenhistas técnicos, 

decoradores paisagistas e congêneres; 

VII - Contadores, auditores economistas, guarda-livros, técnicos em contabilidade;27 

 

O Decreto-Lei sob exame não previu o tratamento diferenciado para toda e qualquer 

sociedade. Ao contrário, restringiu-o àquelas que, dentre os possíveis serviços executados sob 

a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, prestam apenas os serviços listados acima. 

                                                      
24 CARRAZZA, op. cit., p. 502-504.  
25 “A Constituição, ao discriminar as competências tributárias, estabeleceu – ainda que, por vezes, de modo 

implícito e com uma certa margem de liberdade para o legislador – a norma – padrão de incidência (o arquétipo 

genérico, a regra-matriz) de cada exação. Noutros termos, ela apontou a hipótese de incidência possível, o sujeito 

ativo possível, o sujeito passivo possível, a base de cálculo possível e a alíquota possível, das várias espécies e 

subespécies de tributos. Em síntese, o legislador, ao exercitar a competência tributária, deverá ser fiel à norma-

padrão de incidência do tributo, pré-traçada na Constituição. O legislador (federal, estadual, municipal ou 

distrital), enquanto cria o tributo, não pode fugir deste arquétipo constitucional. ” (Ibid., p. 502-504.). 
26 BRASIL. Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. Estabelece normas gerais de direito financeiro, 

aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer 

natureza, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 31 dez. 1968. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0406.htm>. Acesso em: 24 jun. 2018. 
27 Ibid. 
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Em outras palavras, essa forma de tributação menos onerosa não foi concedida para todo tipo 

de sociedade de liberais, mas tão-só para os serviços implantado aos próprios profissionais.  

O Decreto-Lei nº 834, de 8 de setembro de 1968, em seu artigo 3º, veio a alterar a 

redação do § 3º, do artigo 9º do DL 406/1968, passando, pois, a consagrar a seguinte redação:  

§ 3º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 17 da lista 

anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do 

§ 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, 

que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade 

pessoal, nos termos da lei aplicável.28 

 

Nota-se que não fora alterado o mandamento positivo contido na norma, qual seja, o 

regime especial de tributação fixa aplicável às sociedades uniprofissionais, mas tão somente 

repagina a lista de serviços sob numeração algébrica, acrescentando-se, ainda, uma gama maior 

de serviços que teriam o tratamento diferenciado (tributação fixa): 

1. Médicos, dentistas e veterinários. 

2. Enfermeiros, protéticos (prótese dentária), obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, 

psicólogos. 

3. Laboratórios de análises clínicas e eletricidade médica. 

5. Advogados ou provisionados. 

6. Agentes da propriedade industrial. 

11. Economistas. 

12. Contadores, auditores, guarda-livros e técnicos em contabilidade. 

17. Engenheiros, arquitetos, urbanistas.29 

 

Não obstante, houve a edição da Lei Complementar nº 56/87, que novamente alterou 

o § 3º, do artigo 9º do DL 406/1968 e, mais uma vez não alterou o núcleo do mandamento legal, 

tendo acrescentado, apenas, outros serviços submetidos à tributação fixa: 

§ 3º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 17 da lista 

anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do 

§ 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, 

que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade 

pessoal, nos termos da lei aplicável. 

1. Médicos inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-

sonografia, radiologia, tomografia e congêneres;  

4. Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária); 

8. Médicos veterinários;  

25. Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres;  

52. Agentes da propriedade industrial. 

88. Advogados;  

89. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos;  

90. Dentistas;30 

 

Todavia, após as alterações realizadas no dispositivo do artigo 9º, §§ 1º e 3º, do DL 

406/1968, ficou determinado que para as sociedades profissionais que prestem serviços 

                                                      
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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especializados, o recolhimento do ISS será realizado em valor fixo, multiplicado pelo número 

de profissionais que prestem aquele tipo de serviço em nome da sociedade, em vez de se usar 

ordinariamente o preço do serviço como base de cálculo com a aplicação da alíquota 

correspondente. 

Deve-se destacar desde já que, muito embora tenha sido publicada antes da CF/1988 

e da LC 116/03, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiram reiteradas vezes que a norma relativa à tributação diferenciada do ISS para as 

sociedades profissionais do DL 406/1968 foi recepcionada pela ordem constitucional atual, bem 

como não fora revogada pela LC 116/03, estando, portanto, plenamente vigente, conforme será 

comprovado adiante.  

Diante do contexto legislativo explorado acima, por fim, adveio a LC 116/03, com o 

propósito de atualizar a normatização do ISS, buscando adequar a lista de serviços sujeitos à 

tributação à realidade das práticas negociais, bem como para dirimir questões conflituosas, 

como aquela relativa ao local em que o imposto é devido. 

Como regra geral, a base de cálculo do ISS sempre foi o preço do serviço31, existindo, 

porém, exceções, como o caso de cobrança de ISS segundo valores anuais fixos, devidos em 

razão da prestação, por profissionais autônomos ou por sociedades de profissionais, de alguns 

serviços específicos, nos termos do § 3º do artigo 9º, do DL 406/1968.  

 Dessa forma, a LC 116/03 trouxe uma nova lista de serviços tributáveis pelo ISS, 

além de revogar expressamente, em seu artigo 10º, diversos dispositivos da legislação até então 

vigente, in verbis: 

Art. 10. Ficam revogados os arts. 8o, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei no 406, de 31 de 

dezembro de 1968; os incisos III, IV, V e VII do art. 3o do Decreto-Lei no 834, de 8 

de setembro de 1969; a Lei Complementar no 22, de 9 de dezembro de 1974; a Lei 

no 7.192, de 5 de junho de 1984; a Lei Complementar no 56, de 15 de dezembro de 

1987; e a Lei Complementar no 100, de 22 de dezembro de 1999.32 

O grande questionamento com relação ao artigo 10, diz respeito à subsistência ou 

não do artigo 9º, do DL 406/1968, considerando que todas as posteriores modificações 

veiculadas em relação a tal dispositivo foram também objeto de revogação expressa pelo artigo 

acima descrito.  

                                                      
31 Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
32 BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Diário Oficial 

da República Federativa do Brasil. Brasília, 31 jul. 2003. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm>. Acesso em: 24 jun. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0406.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/del0834.htm#art3vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp22.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp56.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp56.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp100.htm
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Pode-se argumentar que a LC 56/87, foi expressamente revogada pelo artigo 10 da 

nova LC 116/03, revogando, por conseguinte, o artigo 9º, § 3º, do DL 406/1968. Todavia, isso 

não correspondente a uma verdade jurídica.  Verifica-se o texto da LC 56/87:  

Art. 1° A Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n° 406, de 31 de dezembro de 1968, 

com a redação determinada pelo Decreto-lei nº 834, de 8 de setembro de 1969, passa 

a ter a redação da lista anexa a esta lei complementar. 

Art. 2° O § 3º do art. 9° do Decreto-lei n° 406, de 31 de dezembro de 1968, alterado 

pelo Decreto-lei n° 834, de 8 de setembro de 1969, passa a ter a seguinte redação: 

"§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 

da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na 

forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado 

ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo 

responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável." 

Art. 3° As informações individualizadas sobre serviços prestados a terceiros, 

necessários à comprovação dos fatos geradores citados nos itens 95 e 96, serão 

prestadas pelas instituições financeiras na forma prescrita pelo inciso II do art. 197 da 

Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Art. 4º (Vetado). Art. 5º (Vetado). Art. 6º Esta lei complementar entra em vigor na 

data de sua publicação. Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.33 

 

Observa-se, portanto, que a revogação da LC 56/87, no que se refere ao objeto de 

análise, apenas revogou a alteração que havia sido efetuada, mantendo a redação originária 

estabelecida pelo DL 834/69.  

Ressalta-se que o DL 834/69 também foi revogado pela LC 116/03. O texto 

revogado, no pertinente à esta análise, foi o seguinte:  

Art 3º O Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

V - O artigo 9º, § 3º passa a vigorar com a seguinte redação:     

"§ 3º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 e 17 da lista 

anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do 

§ 1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, 

que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade 

pessoal, nos termos da lei aplicável.34 

 

O que se analisa com essa transcrição, mais uma vez, é a ocorrência da revogação 

pela LC 116/03 de uma alteração efetuada pelo DL 834/69 ao texto do DL 406/1968, e nada 

mais.  

                                                      
33 BRASIL. Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987. Dá nova redação à Lista de Serviços a que 

se refere o art. 8º do Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, e dá outras providências. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil. Brasília, 15 dez. 1987. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp56.htm>. Acesso em: 24 jun. 2018. 
34 BRASIL. Decreto-lei nº 834, de 8 de setembro de 1969. Dispõe sobre a entrega das parcelas, pertencentes aos 

Municípios, do produto da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadoria, estabelece normas gerais 

sobre conflito da competência tributária, sobre o imposto de serviços e dá outras providências. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil. Brasília, 8 set. 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0834.htm>. Acesso em: 24 jun. 2018. 
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Ou seja, o que ocorreu foi uma revogação de uma alteração efetuada pelo DL 834/69, 

e não a revogação do DL 406/1968.  

Assim, nota-se que a mais recente alteração no artigo 9º, § 3º, do DL 406/1968 foi 

promovida pela LC 116/03, que em seu artigo 10 revogou as duas normas que efetuaram 

alterações no texto originário ao longo do tempo: a LC 56/87 e o inciso V, do artigo 3º do DL 

834/69. Consequentemente, não se poderá dizer que LC 116/03, revogou o artigo 9º, § 3º do 

DL 406/1968. O que se poderá dizer é apenas que a LC 116/03 revogou as normas que 

procederam às alterações no texto do artigo 9º, § 3º, do DL 406/1968, atingindo-o 

indiretamente, apenas no rol dos profissionais que poderiam usufruir do tratamento 

diferenciado nele previsto. 

 

3.4 A RECEPÇÃO DO ARTIGO 9º DO DECRETO LEI N. 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988, BEM COMO SUA COMPATIBILIDADE COM OS DISPOSITIVOS 

DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/03 

 

Na esfera constitucional, quando entrou em vigor à CF/1988, os Municípios tentaram 

argumentar a tese de que o sistema de tributação do ISS previsto no DL 406/1968 para as 

sociedades uniprofissionais não havia sido recepcionada pela constituição federal vigente, o 

que tornaria inconstitucional esse regime diferenciado.  

Entretanto, sobre o tema, leciona Barreto: 

É equivocado supor que não tenham esses Decretos-leis e a Lei Complementar 

referida sido recebidos pela Constituição por não serem leis formalmente municipais 

(...). O fenômeno da recepção opera-se em relação à materialidade das normas 

jurídicas e não em função da fonte legislativa de que emanadas. 

É noção cediça a de que, vigente nova Constituição, as leis já existentes e com ela 

compatíveis são absorvidas pelo novo texto constitucional, continuando a produzir 

os efeitos que lhe são próprios. – (g.n). 35 

 

Nesse sentido também se insere o entendimento de Melo: 

Não se vislumbra incompatibilidade (da LC 116/2003) com o regramento da referida 

situação (contida no DL 406/68), e nem a regulação integral do imposto (...), porque, 

simplesmente, a LC 116/03 fora omissa, não havendo que se cogitar de revogação 

tácita. Não se trata de manifesto conflito das leis no tempo, porque a norma anterior 

(natureza especial) harmoniza-se com a norma posterior (natureza geral).36 

 

                                                      
35 BARRETO, Aires F. ISS na Constituição e na Lei. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 417. 
36 MELO, José Eduardo Soares de. Aspectos teóricos e práticos do ISS. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2003, p. 134. 
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O STF já firmou entendimento de que os preceitos normativos estabelecidos pelo 

artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei supracitado foram integralmente recepcionados pela 

CF/1988, senão, vejamos:  

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE PRESTADORA DE 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS: BASE DE CÁLCULO. D.L. 406, de 1968, art. 9º, §§ 

1º e 3º. C.F., art. 150, § 6º, redação da EC nº 3, de 1993. I. - As normas inscritas nos 

§§ 1º e 3º, do art. 9º, do DL 406, de 1968, não implicam redução da base de cálculo 

do ISS. Elas simplesmente disciplinam base de cálculo de serviços distintos, no rumo 

do estabelecido no caput do art. 9º. Inocorrência de revogação pelo art. 150, § 6º, da 

C.F., com a redação da EC nº 3, de 1993. II. - Recepção, pela CF/88, sem alteração 

pela EC nº 3, de 1993 (CF, art. 150, § 6º), do art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL. 406/68. III. - 

R.E. não conhecido.37 

 

Posteriormente, com o objetivo de consolidar o entendimento firmado sobre o tema, 

adveio a Súmula 663 do STF: “Os §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-Lei 406/1968 foram recebidos 

pela Constituição”, não pairando dúvidas que o respectivo dispositivo foi recepcionado pela lei 

maior.  

Assim, torna-se evidente que a tributação diferenciada do ISS para as sociedades 

uniprofissionais encontra suporte legal e constitucional, de maneira que, já foi afirmado pelo 

Tribunal Superior, defensores das leis federais e da devida Constituição Federal.  

Quanto à discussão no que se refere à LC 116/03, muito se discutiu acerca da questão 

da repristinação38, 39, que como é sabido, não tem assento no ordenamento jurídico pátrio, pelo 

que a revogação da LC 56/87 não poderia conduzir, em princípio, à vigência dos dispositivos 

legais por esta anteriormente revogados.  

Nas palavras de Silveira acerca do tema:  

A revogação, é ato de tornar sem efeito, ocorre quando existe incompatibilidade entre 

duas normas. Daí porque são estabelecidos critérios para se solucionar tal antinomia, 

permitindo que para uma dada situação se possa encontrar a norma efetivamente 

aplicável. Esses critérios são: o cronológico (lei posterior revoga a lei anterior), o da 

especialidade (lei especial revoga a lei geral) e o hierárquico (lei hierarquicamente 

superior revoga outra de menor hierarquia). 40 

 

É certo que em nosso ordenamento jurídico, uma lei pode ser revogada de forma 

tácita ou expressa, conforme artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução as Normas do Direito 

Brasileiro – LINDB, senão, vejamos:  

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a 

modifique ou revogue.         

                                                      
37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 220323. Relator: Min. Carlos Velloso. Belo 

Horizonte, 26 de maio de 1999. DJ 18-05-2001 PP-01321. 
38 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil: teoria geral de direito 

civil. 21. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005. 
39  “É o fenômeno jurídico pelo qual uma lei volta a vigorar após a revogação da lei que a revogou”. (Ibid.). 
40 SILVEIRA, op. cit., p. 168. 
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§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja 

com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 

anterior. 

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, 

não revoga nem modifica a lei anterior.41 

 

Ocorre revogação expressa quando a lei revogada literalmente declare a revogação 

da lei revogada. Por sua vez, a revogação tácita se opera quando a lei superveniente tratar 

inteiramente da matéria da lei anterior ou com esta por incompatível.  

Sendo assim, não há presente nenhuma dessas hipóteses na questão explorada, pois 

como a cláusula de revogação deve indicar expressamente as disposições que pretende revogar, 

não há margens para dúvidas que ao omitir o artigo 9º, do DL 406/1968, do rol das disposições 

revogadas, a LC 116/03, não poderia ter sido mais clara quanto a sua intenção de manter 

vigentes as regras nele contidas, visto, ainda, que todos os artigos que circundam o referido 

artigo 9º, foram expressamente revogados.42  

Tratar-se-ia, assim, da figura do “silêncio eloquente”, havendo de se reconhecer uma 

verdadeira carga normativa na omissão intencional da lei em revogar o referido dispositivo.43  

Esse também é o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ:  

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – ISS – ART. 9º, DO DECRETO-LEI 

406/68 – ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003 – REVOGAÇÃO – 

NÃO-OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA.  

1. Inexiste incompatibilidade entre os dispositivos da Lei Complementar 

116/2003 e os §§ 1º e 3º, do art. 9º, do Decreto-lei n. 406/68. A contrariedade capaz 

de produzir a revogação de lei anterior por lei posterior, ainda que tratando de matérias 

semelhantes, há de ser absoluta e não meramente dedutiva. 

2. O legislador pátrio externou a vontade indiscutível, no sentido de demonstrar quais 

os dispositivos legais do Decreto-lei n. 406/68, a serem revogados, dos quais não se 

encontra o art. 9º e seus parágrafos, tratantes exatamente do recolhimento do ISS sob 

alíquotas fixas ou variáveis e pelo número de profissionais habilitados. Precedente: 

REsp 713752/PB; Rel. Min. João Otávio de Noronha - SEGUNDA TURMA, DJ 

18.8.2006 p. 371.44 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ISS. REVOGAÇÃO. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO 

DECRETO-LEI N. 406/68. REVOGAÇÃO. ART. 10 DA LEI N. 116/2003. NÃO-

OCORRÊNCIA. 1. O art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, que dispõe 

                                                      
41 BRASIL. Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 4 set. 1942. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>. Acesso em: 24 jun. 2018. 
42 XAVIER, Alberto; ESTRADA, Roberto Duque. O ISS das sociedades de serviços profissionais e a lei 

complementar nº 116/03. In: O ISS e a LC 116. Coord. Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2003, 

p. 11.  
43 BIM, Eduardo Fortunato. A Subsistência do ISS fixo para as sociedades uniprofissionais em face da lei 

complementar 116/03: a plena vigência do § 3º do artigo 9º do DL 406/68. In: O ISS e a LC 116. São Paulo: 

Dialética, 2003, p. 85. 
44 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso especial 897.471/ES. Relator: Ministro Humberto Martins. 20 

de março de 2007. DJ 30.03.2007, p. 303. 
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acerca da incidência de ISS sobre as sociedades civis uniprofissionais, não foi 

revogado pelo art. 10 da Lei n. 116/2003. 2. Recurso especial improvido.45 

 

O destaque dos julgados acima fica por conta da reafirmação do STJ de que inexiste 

incompatibilidade entre os dispositivos da LC 116/03 e o artigo 9º, do DL 406/1968. 

Nesse contexto, leciona Barreto:  

É preciso ter presente que a não-revogação do art. 9º do Decreto-lei n. 406/68, com as 

alterações posteriores, não foi um descuido do legislador complementar. Aliás, o 

projeto de lei que passou e foi aprovado pela Câmara dos Deputados previa a 

revogação do art. 9º, como prescrevia a revogação de todos os artigos do Decreto-lei 

n. 406/68 que tratavam do ISS: do 8º ao 12. 

Ocorre, porém, que o projeto de lei foi alterado pelo Senado, que não concordou com 

a revogação do art. 9º. Assim, ao votar o projeto, o Senado retirou o art. 9º do Decreto-

lei n. 406/68 do enunciado do art. 10 da Lei Complementar n. 116/2003 e manifestou 

seu propósito de que fosse mantida a tributação especial concedida para as sociedades 

de trabalho.46 

 

Os mais renomados tributaristas do Brasil também já se manifestaram pela aplicação 

do parágrafo §3º, do artigo 9º do DL 406/1968, afirmando inexistir a revogação do dispositivo. 

Nesse sentido, Ives Gandra da Silva Martins e Marilene Talarico Martins Rodrigues47, Alberto 

Xavier e Roberto Duque Estrada48, Eduardo Fortunato Bim49, etc.  

Desta maneira, é notório que o regime de tributação fixa previsto na LC 116/03 

permanece plenamente vigente e eficaz, regime este que deve ser respeitado pelos Municípios 

em suas legislações locais. Especificamente no que tange concerne ao Município de São Paulo, 

a manutenção do regime de tributação fixa foi reconhecida pela Lei nº 13.701, de 24 de 

dezembro de 2003 (artigo 15).   

Superado este ponto, a questão que surge seria a de identificar dentro da atual lista 

de serviços (instituída pela LC 116/03) os serviços contemplados pelo regime de tributação 

fixa, do que se faria necessário obter uma correlação entre as espécies de serviços descritos na 

lista atual e àquelas constantes da lista revogada.  

É que, embora se admita como vigente e eficaz o § 3º do artigo 9º do DL 406/1968, 

os dispositivos legais nele referenciados (itens da lista de serviço) foram revogados pela LC 

116/03. Contudo, é certo que mesmo perdendo eficácia a “norma de referência” (itens da lista), 

tal dispositivo legal (§ 3º, artigo 9º DL 406/1968) permanece absolutamente vigente e eficaz, 

                                                      
45 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso especial 713.752. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. 

João Pessoa, 23 de maio de 2006. DJ 18.08.2006, p. 371. 
46 BARRETO, Aires F.  Curso de direito tributário municipal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 446. 
47 MARTINS, Ives Gandra da Silva; RODRIGUES, Marilene Talarico. O ISS e a lei complementar nº 116/2003 – 

aspectos relevantes. In: O ISS e a LC 116. São Paulo: Dialética, 2003.  
48 XAVIER; ESTRADA, op. cit. 
49 BIM, op. cit. 
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cabendo ao intérprete extrair-lhe o conteúdo normativo que permanece intacto, mesmo diante 

daquela revogação.  

Sendo assim, não havendo mais possibilidade de discussão e questionamentos acerca 

da validade do regime especial de recolhimento do ISS, os municípios passaram a fazer 

exigências não previstas na legislação complementar do imposto, como por exemplo, a não 

aceitação da sociedade uniprofissional constituída na forma limitada, conforme será exposto no 

tópico à frente.  

 

3.5 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO 

DIFERENCIADA DO ISS PARA SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS 

 

Nos termos do DL 406/1968, para as sociedades profissionais que prestam serviços 

especializados, ficou determinado o recolhimento do ISS em valor fixo, multiplicado pelo 

número de profissionais que prestam aquele tipo de serviço em nome da sociedade, não 

aplicando como base de cálculo o preço do serviço, com a alíquota correspondente.  

Dessa forma, ressalta-se que o dispositivo não traz nenhum tipo de restrição à 

tributação diferenciada, no que diz respeito à forma societária pela qual a sociedade escolheu. 

E, não havendo distinção em lei entre as formas societárias para aplicação da tributação 

diferenciada do ISS, não cabe aos Municípios fazer quaisquer distinções entre uma sociedade 

e outra, objetivando distanciar a aplicação da legislação. 

Isto posto, torna-se clara a aplicação do princípio da estrita legalidade e do cânone 

hermenêutico “ubi lex non disti,ngui,t necnos distònguere debemus”, que significa "onde a lei 

não distingue, não cabe ao intérprete [ou à Administração Pública] fazê-lo", sendo de extrema 

importância para o presente estudo.  

Carlos Maximiliano leciona que quando a legislação traz disposições de maneira 

abrangente, sem prever de modo claro eventuais limitações a serem aplicadas pelo intérprete, 

deve este aplicar a norma a todos os casos, sem afastar este ou aquele caso.50 

Quanto ao princípio da isonomia, os defensores da pretensão fazendária em 

demandar toda a tributação do ISS das pessoas jurídicas prestadoras de serviço defende 

fortemente esse princípio, argumentando que seria vedado conferir às associações de 

profissionais médicos, advogados etc., um trato tributário mais favorecido que o imputado às 

demais sociedades. 

                                                      
50 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 201. 
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O que se deve contrapor, a tal argumentação, é que este princípio preconiza 

tratamento desigual para os que estão em situações desiguais e, pela mesma razão, proíbe o 

tratamento igual para os que estão em situações diferentes.  

Sobre o tema, leciona Carrazza:  

A lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com igualdade. 

Melhor expondo, quem está na mesma situação jurídica deve receber o mesmo 

tratamento tributário. Será inconstitucional – por burlar ao princípio republicano e ao 

da isonomia – a lei tributária que selecione pessoas, para submetê-las a regras 

peculiares, que não alcançam outras, ocupantes de idênticas posições jurídicas.51 

 

Assim, é evidente que as sociedades profissionais ligadas a profissões legalmente 

regulamentadas – como os médicos, os advogados, contadores, cujos exercícios profissionais 

são balizados em legislação própria e estrita – não estão em condições de igualdade – jurídica, 

econômica – com as outras sociedades com caráter empresarial, prestadoras de serviço.  

Pois bem, o que confere validade à aplicação da sistemática do ISS fixo como uma 

modalidade de tratamento diferenciado é a existência ou não de atividade empresarial na 

prestação de serviço. Não se trata de um tratamento diferenciado em razão da atividade exercida 

ou da respectiva ocupação profissional, mas tão somente de como a referida atividade é 

realizada: em caráter personalíssimo ou em caráter empresarial.  

Por isso mesmo, o STF já firmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento 

especial dispensado às sociedades profissionais, que prestam serviços mediante trabalho 

pessoal do que a integram, é um tratamento isonômico. 

Nesse sentido, o STF demonstra em seus julgados que o ISS fixo é compatível com 

a CF/1988, tendo sido por ela recepcionado, não havendo ofensa aos artigos 150, II, e ao 145, 

§ 1º (capacidade contributiva), senão, vejamos:  

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADES PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ADVOCACIA. D.L. 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º. C.F., 

art. 151, III, art. 150, II, art. 145, § 1º. I. - O art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL. 406/68, que 

cuidam da base de cálculo do ISS, foram recebidos pela CF/88: CF/88, art. 146, III, 

a. Inocorrência de ofensa ao art. 151, III, art. 34, ADCT/88, art. 150, II e 145, § 

1º, CF/88. II. - R.E. não conhecido.52 

 

Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Recepção do Decreto-Lei nº 

406/68, art. 9º, § 3º. Base de cálculo das sociedades prestadoras de serviços 

profissionais. Tributação diferenciada que não atenta contra a isonomia ou a 

capacidade contributiva. Incidência da Súmula nº 663 do STF. 1. As bases de 

cálculo previstas para as sociedades prestadoras de serviços profissionais foram 

recepcionadas pela nova ordem jurídico-constitucional, na medida em que se mostram 

adequadas a todo o arcabouço princípio lógico do sistema tributário nacional. 2. Ao 

contrário do que foi alegado, a tributação diferenciada se presta a concretizar a 

                                                      
51 CARRAZZA, op. cit., p. 79-80. 
52 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 236604. Relator: Ministro Carlos Velloso. 

Brasília, 26 de maio de 1999. DJ 06-08-1999 PP-00052. 
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isonomia e a capacidade contributiva. As normas inscritas nos §§ 1º e 3º não implicam 

redução da base de cálculo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.53 

 

Não seria justo, nem isonômico, tributar com o mesmo critério quem presta serviço 

de caráter pessoal e uma sociedade que o faz como empresa, utilizando-se, em sua prestação de 

serviços, do trabalho de terceiros, com intuito de lucro.  

Nesse diapasão, em tais sociedades, contribuintes são os profissionais prestadores do 

serviço e não a própria sociedade. No tocante ao assunto, disserta Pisani: 

Nas sociedades profissionais (sociedades de pessoas) quem presta os serviços são 

os profissionais, sócios ou não, que assumem a responsabilidade pessoal 

(médicos, advogados, engenheiros, etc.). No caso dos advogados, essa circunstância 

é muito clara ao dispor a lei que a responsabilidade dos sócios é ilimitada, razão por 

que respondem eles com a força do seu patrimônio pessoal – e não apenas com o 

capital social – pelos prejuízos causados a terceiros (Estatuto da Advocacia em vigor, 

Lei 8.906, de 04.07.1994, art. 17; Estatuto anterior, Lei 4.215, de 27.04.1963 e 

Provimento 23, de 23.11.1965, do Conselho Federal da OAB, art. 8º).54 

 

Isto é, como decorrência dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, é 

lícito dar tratamento tributário desigual a sociedades empresárias e a sociedades profissionais, 

porquanto os serviços sujeitos à tributação pelo ISS são por elas prestados em condições 

diferentes. 

Leciona sobre o tema Barreto:  

A previsão de bases de cálculo diferentes para as sociedades de capital e para as 

sociedades de trabalho é exigência do próprio sistema constitucional tributário. 

Fossem idênticas (preço do serviço) e, aí sim, feridos estariam princípios da isonomia 

e da capacidade contributiva. 

É que nas sociedades de trabalho o traço indelével é a técnica, a ciência, a aptidão; só 

a reunião desses profissionais em sociedade é que lhes permite competir, mesmo 

desigualmente, com as que, melhor dotadas pecuniariamente, pela fortuna, careçam 

de capacidade para frutificar o seu patrimônio. 

Daí por que a legislação decompondo as diretrizes constitucionais, previu 

tratamento diferenciado, única forma de realizar a isonomia e prestigiar o 

princípio da capacidade contributiva. Com efeito, a Constituição não autoriza, ao 

contrário impede, que o trabalho pessoal, em caráter associativo, marcado pela 

pujança de esforços pessoais e pela lucidez intelectual, possa ter tratamento idêntico 

aos conferidos àquelas em que o móvel relevante é o capital. Sociedades personalistas 

não podem ser confundidas com sociedades capitalistas. (g.n).55 

 

Ainda sobre o tema, entende Barreto: 

Com efeito, as bases de cálculo, genéricas e específicas, previstas nas normas 

referidas (Decreto-lei n. 406/68, redação da Lei Complementar n. 56/87) persistem 

mesmo após a introdução da Lei Complementar n. 116/03. Foram recebidas pela nova 

ordem jurídica-constitucional, porque realizadoras, em sua plenitude, dos princípios 

                                                      
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de instrumento 703982 AGR. Relator: Min. Dias Toffoli. Rio de 

Janeiro, 09 de abril de 2013. DJ 06-06-2013 PP-107. 
54 PISANI, José Roberto. ISS: serviços profissionais: lei complementar 116/2003. In: Revista Dialética de 

Direito Tributário. n. 97, out, 2003, p. 69-70. 
55 BARRETO, op. cit., p. 409. 
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da igualdade e da capacidade contributiva. Deveras, a tributação diferenciada 

das sociedades de capital e das sociedades de trabalho, longe de atentar contra 

esses princípios, configura existência sua. Com efeito, desigualação e ofensa a 

esses princípios haveria se fossem igualmente tratadas. A distinção é imposição 

decorrente da manifestável exigência de preservação dos princípios 

constitucionais, com os que atinam com a capacidade econômica (§ 1º do art. 145) e 

com o tratamento isonômico (art. 150, inciso II). (g.n).56 

 

É nesse mesmo sentido o entendimento de Carrazza:  

O princípio da igualdade exige que a lei, tanto ao ser editada, quanto ao ser aplicada: 

a) não discrimine os contribuintes que se encontram em situação jurídica equivalente; 

b) discrimine, na medida de suas desigualdades, os contribuintes que não se 

encontrem em situação jurídica equivalente.  

No caso dos impostos, estes objetivos são alcançados levando-se em conta a 

capacidade contributiva das pessoas (física ou jurídicas). A lei deve tratar de modo 

igual os fatos econômicos que exprimem igual capacidade contributiva e, por 

oposição, de modo diferenciado os que exprimem capacidade contributiva 

diversa. (g.n).57 

 

Desse modo, indo ao encontro das exigências constitucionais, previu o legislador 

complementar que as sociedades de capital suportariam o ISS tendo por base de cálculo o preço 

do serviço, enquanto as sociedades de profissionais a ele ficariam submetidas em função de 

base de cálculo diversa e minorada, com fundamento no artigo 9º, § 1º e 3º, do DL 406/1968. 

Não é demais apontar outro princípio constitucional em destaque sobre o tema, 

todavia, não se encontra inserido na esfera tributária, sendo o princípio da livre iniciativa.  

Esse princípio encontra previsão no artigo 1º, inciso IV58, e no artigo 17059, ambos 

da CF/1988.  Nas palavras de Silva, ensina que:  

A constituição declara que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho 

humano e na iniciativa privada. [...] a ordem econômica dá prioridade aos valores do 

trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado”.60 

 

Ou seja, a ordem econômica é constituída na livre iniciativa – iniciativa privada, isto 

é, apesar de capitalista, a ordem econômica da prioridade ao trabalho humano, e não somente à 

atividade empresarial propriamente dita.  

Ainda seguindo a lição de Mendes, Coelho e Branco:  

A livre concorrência [livre iniciativa] significa a possibilidade de os agentes 

econômicos poderem atuar sem embaraços juridicamente justificáveis, em um 

                                                      
56 Id., p. 444-445. 
57 CARRAZZA, op. cit., p. 90. 
58 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa”. BRASIL, (Constituição (1988), op. cit.) 
59 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...]” (Ibid.) 
60 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 723. 
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determinado mercado, visando à produção, à circulação e o ao consumo de bens e 

serviços.61 

 

Sendo assim, as afirmações acima confirmam o que se sustenta. Os agentes 

econômicos podem atuar no mercado sem embaraços juridicamente justificáveis. Em vista 

disso, tentar invalidar o direito de uma sociedade uniprofissional à tributação diferenciada do 

ISS, pelo fato de ela ter se organizado, por exemplo, na forma societária limitada (conforme 

será explorado no tópico à frente), é legítimo embaraço jurídico injustificável, ofendendo 

expressamente o princípio mencionado acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1.409. 
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4 REGIME DE RECOLHIMEMTO DO ISS PARA AS SOCIEDADES 

UNIPROFISSIONAIS – IRRELEVÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO NA FORMA 

LIMITADA 

 

Nesse sentido, em artigo dedicado especificamente ao estudo da possibilidade de 

aplicação do regime de tributação diferenciada do ISS para as sociedades uniprofissionais 

constituídas na forma limitada, bem como da inexistência de norma competente instituindo tal 

requisito como afastador de aludido regime, Pedro Dias Cavalcante Junior pondera:  

Bem da verdade, em Direito Tributário, a impossibilidade de haver distinção não 

prevista na lei é decorrência do próprio princípio da estrita legalidade, a qual preside 

a definição do fato gerador das obrigações tributárias, bem como sua base de cálculo, 

conforme determinação expressa do art. 150 da Constituição Federal e do art. 97 do 

Código Tributário Nacional. 

Não é por outro motivo que a lei, imprescindível à própria obrigação tributária, é 

suficiente para delimitar seus contornos e alcance. Portanto, para a aplicação de uma 

norma, em nada pode ser retirado ou acrescentado, mas apenas se deve observar o 

texto legal. 

Como se vê, aplicando-se as lições doutrinárias acima reproduzidas, chega-se à 

conclusão de que a legislação que instituiu a tributação diferenciada do ISS para 

as sociedades uniprofissionais não impôs qualquer limitação ou exceção quanto 

à forma societária dessas sociedades, devendo, pois, ser aplicada inclusive 

àquelas sob a forma societária limitada. (g.n.).62 

 

Contudo, o Fisco Paulistano entende na maioria das vezes que pelo simples fato da 

sociedade profissional ser constituída na forma limitada, esta não faria jus ao regime de 

tributação diferenciado.  

Isso porque, conforme nos ensina Barreto, as razões que levam à reunião de pessoas 

nas sociedades empresárias e nas profissionais são completamente diferentes: 

É certo, ademais, que as razões que levam os profissionais que realizam trabalhos 

científicos e técnicos a se reunirem em sociedade são bem distintas dos motivos que 

pressupõem a constituição de uma empresa. Deveras, enquanto advogados, médicos, 

contadores, auditores, engenheiros, arquitetos, agrônomos, costureiras, cabeleireiros 

e tantos outros reúnem-se em sociedade em busca de oferecer maior presteza e 

qualidade de serviços com a soma do conhecimento do grupo, bem como dividir 

despesas e economizar custos, as empresas caracterizam-se essencialmente pela 

busca do lucro. Não se quer dizer que as sociedades de profissionais não visem à 

obtenção de resultados positivos, mas essa remuneração não se equipara ao lucro. O 

que se pretende destacar são os distintos motivos que justificam a constituição de uma 

sociedade de profissionais e uma sociedade de capitais. Em uma sociedade de 

profissionais a característica destaque é a reunião de pessoas que possuem 

profissões idênticas ou afins. Estes profissionais juntos prestarão serviços que 

poderiam fazer individualmente. 
Já em uma empresa, deparamo-nos com um organismo constituído de pessoas e 

capital. Seus sócios podem ser leigos. O objetivo maior é fornecer ao mercado bens e 

serviços em troca de lucro. Para tanto, não é necessário que as pessoas tenham 

                                                      
62 CAVALCANTE JUNIOR, op. cit., p. 408. 
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profissões idênticas ou afins. Numa sociedade empresarial, pede-se, em grande parte 

das vezes, que ocorra um aporte de capital. (g.n.).63 

 

Portanto, resta claro que não é meramente uma questão formal, como a constituição 

da sociedade na forma societária “Ltda”, que será determinante para qualificar uma sociedade 

como profissional ou não, mas sim a característica técnica de seus sócios, a prestação do serviço 

de maneira pessoal com sua consequente responsabilização técnica ilimitada. 

É por isso que se mostra divergente o entendimento do Fisco Paulistano que o fato 

de ela ser constituída como “Ltda” limitaria a responsabilidade de seus sócios. Ora, seja a 

sociedade profissional de uma forma ou de outra, diferença não deve fazer para fins do 

aproveitamento da tributação diferenciada do ISS, pois a premissa é de que os profissionais 

técnicos que compõem a sociedade (cuja reponsabilidade técnico-científica é pessoal e 

ilimitada). 

Na forma como ponderado por Pedro Dias Cavalcante Junior, é necessário demarcar 

duas responsabilidades possíveis que podem decorrer da formação de uma sociedade 

profissional constituída como limitada: 

Responsabilidade limitada (o "Ltda"): decorrerá da natureza contratual e patrimonial 

e que é definida ao sócio para fins de percepção de pro labore e que aquele assume 

perante terceiros, fundado na própria administração da sociedade. Ela está ligada 

principalmente aos atos de gestão. Essa sim é limitada nos termos da forma societária. 

Reparem que este tipo de responsabilidade (a societária) não se relaciona com o 

serviço prestado pelos sócios. 

Responsabilidade ilimitada: totalmente diferente da primeira, é aquela ligada ao 

serviço prestado propriamente dito, que Aires F. Barreto designa de 

"responsabilidade técnico científica". Ela não decorre do contrato, mas sim da 

lei que rege as profissões dos sócios, e é assumida em razão do tipo da profissão 

exercida, sendo, ao contrário da outra, ilimitada. 

O fato de existirem os dois tipos de responsabilidades no caso de uma sociedade 

uniprofissional ser formada como "Ltda", não impede, de forma alguma, a 

coexistência das duas. Porém, obviamente, a primeira (societária) será limitada por 

uma opção dos sócios, sendo a segunda (técnica) ilimitada, não por opção dos 

sócios, mas por força de disposição legal. (g.n.).64 

 

Barreto, traz o exemplo da sociedade de advogados constituída como limitada, de 

maneira extremamente lúcida nos ensina: 

À guisa de exemplo, o exercício da atividade advocatícia implicará a 

responsabilidade (técnica, científica) ilimitada do advogado, a despeito de a 

sociedade ter sido efetuada sob a modalidade de uma sociedade de 

responsabilidade limitada. A limitação da responsabilidade (responsabilidade 

patrimonial) para fins do modelo adotado de sociedade não se aplica à 

responsabilidade da sociedade, nas pessoas dos seus sócios, empregados ou 

autônomos, que prestem serviço em nome da sociedade, que seguirá sendo 

                                                      
63 BARRETO, Aires F. ISS na constituição - sociedades de trabalho: tributação mitigada, como exigência dos 

princípios da igualdade e da capacidade contributiva. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 222, 2014, p. 

12. 
64 CAVALCANTE JUNIOR, op. cit., p. 421. 
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sempre e só ilimitada, sem quaisquer peias, restrições ou circunscrições. Carece 

de respaldo na Constituição e na lei complementar considerar que uma sociedade de 

trabalho tenha caráter empresarial por ter sido estruturada como sociedade limitada, 

para efeitos outros (patrimoniais), diversos dos que dizem respeito à plenitude e 

ilimitação da sua responsabilidade pessoal, pelos atos (técnicos, científicos) que 

os seus integrantes (sócios, empregados e autônomos) pratiquem em nome da 

sociedade. (g.n.).65 

 

Nesse ponto em específico, é necessário pontuar que a forma não pode se sobrepor 

ao conteúdo da sociedade. Ainda que na forma limitada, se a prestação de serviço é feita por 

sociedade formada por profissionais técnicos científicos, deve-se subsistir evidentemente. 

Gerd W. Rothmann, em seu trabalho intitulado "O princípio da legalidade tributária", 

explora o desprendimento entre mera forma e conteúdo no âmbito do Direito Tributário. Neste 

estudo, foi realizada a análise do tema no contexto do direito comparado com o ordenamento 

jurídico alemão, sob o enfoque da teoria Durchgrffilehre, que no vernáculo pode ser designada 

como "teoria da prevalência do substrato sobre a forma".66 

Como leciona Gerd, o intérprete da norma deve verificar, em cada caso concreto, se 

há coincidência entre a “intentio juris” e a “intentio facti” do agente. Em outras palavras, deve-

se averiguar se a forma jurídica da qual se reveste a situação de fato coincide com seu 

verdadeiro conteúdo material. 

Assim, o intérprete da norma fica autorizado a colocar de lado meras questões 

formais para alcançar o verdadeiro substrato material do ato, ou o real conteúdo econômico. O 

Professor Gerd menciona de maneira expressa que a teoria "trata das hipóteses que é necessário 

pôr de lado a separação entre a pessoa jurídica e seu substrato pessoal, ou seja, as pessoas 

físicas que a compõem".67 

As lições doutrinárias acima citadas deixam claro que, a simples classificação da 

sociedade uniprofissional na forma “Ltda” não tem o condão de afastar a tributação diferenciada 

do ISS, pois a sociedade uniprofissional é formada por profissionais que prestam os serviços da 

sociedade e respondem pessoalmente e ilimitadamente conforme determina a legislação. 

Dessa maneira, não havendo no DL 406/1968 qualquer hipótese de supressão do 

regime pelo fato de a sociedade profissional ser qualificada como limitada, qualquer ato 

administrativo ou legislação locais que implemente condições, indo além do quanto 

determinado pela legislação complementar federal sobre o tema, estará eivada de ilegalidade e 

inconstitucionalidade por ausência de competência para tanto. 

                                                      
65 BARRETO, op. cit., p. 21. 
66 ROTHMANN, Gerd W. O princípio da legalidade tributária: direito tributário. 5. Col. Coordenação Ruy 

Barbosa Nogueira. São Paulo: Bushatsky. 1973, p. 154. 
67 Ibid. 
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5 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA MANUTENÇÃO DO REGIME 

DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS  

 

A Secretaria de Finanças do Município de São Paulo publicou no Diário Oficial do 

Município de 31/12/2010, no bojo do Processo Administrativo nº 2010-0.118.499-4, a Sumula 

de jurisprudência administrativa de nº 7, aprovada pelo Secretário Municipal dos Negócios 

Jurídicos, a qual expressamente menciona que não basta a análise do contrato social para 

manutenção ou não do regime de tributação das sociedades profissionais. Confira-se: 

2010-0.118.499-4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - Súmulas de 

jurisprudência Administrativa relativas ao ISS e incidência sobre a atividade das 

Sociedades Uniprofissionais. -Homologação - Em face dos elementos que instruem 

o presente, em especial as manifestações da Assessoria Jurídico-Consultiva da 

Procuradoria Geral do Município (fls. 352/360) e do senhor Procurador Geral do 

Município (fls.361 e 379), e aprovação do senhor Secretário Municipal de Negócios 

Jurídicos (fls. 371/372), HOMOLOGO, com fulcro no artigo 12, § 1º do Decreto 

Municipal 27.321/88, as seguintes súmulas de jurisprudência administrativa, que 

versam acerca da incidência do Imposto Sobre Serviços relativos às atividades das 

Sociedades Uniprofissionais, impondo a sua observância a todos os órgãos da 

Administração Municipal centralizada: (...) 7 -"Os desenquadramentos do regime 

especial de recolhimento do ISS realizados pela Administração Tributária deverão ser 

precedidos de regular processo administrativo tributário, observado o princípio do 

contraditório, constando todos os elementos que comprovem o serviço 

especializado praticado pela sociedade e sua organização; não bastando à análise 

do contrato social e declaração cadastral".  (g.n.)68 

 

Com o advento da Súmula Administrativa nº 7, o Fisco Municipal Paulistano deve 

analisar de forma aprofundada as reais atividades desenvolvidas por cada sociedade, para que 

não haja a possibilidade de desenquadramentos do regimento de tributação diferenciada, 

principalmente por tal sociedade ser constituída como “Ltda”. 

Dessa forma, não poderá fazer uma simples fiscalização com base apenas no contrato 

social e a forma societária adotada pela sociedade.  

Destaque-se, nesse sentido, que o Conselho Municipal de Tributos, tem 

jurisprudência firme que em tese reconhece a preocupação da Secretaria de Finanças com 

análise pormenorizada do conteúdo material de cada sociedade justamente em atenção à 

supramencionada Súmula:  

[...] da leitura do acima transcrito [reprodução do conteúdo da Súmula nº 07] verifica-

se que a preocupação da Secretaria de Finanças foi possibilitar ao contribuinte, antes 

de sua efetiva exclusão do Regime Especial SUP, o exercício do direito constitucional 

do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório [...]69 

                                                      
68 BRASIL. Secretaria de Finanças do Município de São Paulo. Súmula n. 7. Súmulas de jurisprudência 

administrativa relativas ao ISS e incidência sobre a atividade das sociedades uniprofissionais. São Paulo, 31 de 

dezembro de 2010. Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
69 BRASIL. Município de São Paulo. Processo Administrativo nº 6017.2017/0031530-6. Relator: Conselheiro 

Ricardo Scravajar Gouveia. São Paulo, 01 de novembro de 2017. Diário Oficial do Município de São Paulo. 
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Conforme se verifica acima, é imperioso que se realize regular processo 

administrativo tributário, observado o princípio do contraditório, para aplicar o 

desenquadramento do regime especial da ora recorrente. 

Destarte, a decisão de ofício que determinou o desenquadramento do regime especial 

à recorrente, fere diretamente a obrigatoriedade da observância do contraditório, 

prevista na supracitada Súmula de Jurisprudência Administrativa de número 7, 

eis que, proferida com base nas informações prestadas pela d. Autoridade Fiscal, de 

modo que não houve instauração de qualquer procedimento administrativo prévio 

qual oportunizaria a oitiva da parte contrária, além de que sequer fora notificado a 

apresentar qualquer manifestação a respeito de tais informações. 

[...] 

Conforme consta no auto de infração o desenquadramento fora baseada com a 2ª 

Alteração do contrato social realizada pela Recorrente. 

Ao analisar os autos, é notório que a mera presunção do registro social da 

empresa, agregando no objeto social atividades relacionadas com a atividade de 

arquitetura não havendo nenhuma evidência de atividade diversa ao previsto 

para o ramo de atividade da Recorrente. 

Assim, não há o que prosperar que mera verificação de alteração no contrato 

social, não poderá ensejar o desenquadramento da empresa Recorrente [...]70 

 

No âmbito judicial, a jurisprudência afasta os desenquadramentos levados a termo, 

entendendo que, independentemente de a sociedade ser qualificada como “Ltda”, mostra-se 

necessária à observância da verdade material. 

Esse é o posicionamento histórico do STF que, julgando caso específico de sociedade 

médica, decidiu que a forma societária “Ltda” não tem o condão de afastar o regime do DL 

406/1968. Confira-se: 

ISS. SOCIEDADES PROFISSIONAIS. ART. 9º, PAR-3. DO DL 406/68. AS 

SOCIEDADES CIVIS CONSTITUIDAS POR MÉDICOS, TENDO POR 

OBJETO SOCIAL A PRESTAÇAO DO SERVIÇO ESPECTALIZADO, COM 

RESPONSABILIDADE PESSOAL E SEM CARÁTER EMPRESARIAL, TEM 

DIREITO AO TRATAMENTO TRIBUTARIO PRIVILEGIADO PELO ART, 

9º, PAR-3. DO DL 406/68. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NAO 

CONHECIDO.71 

 

Nesse acórdão, foi rechaçado o argumento do Fisco Municipal Paulistano que se 

tratava de uma clínica constituída para fins empresariais, tendo sido reconhecido que era uma 

verdadeira reunião de profissionais médicos atuando em sociedade uniprofissional, não sendo 

afastada a responsabilidade técnica ilimitada de cada um dos sócios, motivo pelo qual a 

sociedade fazia jus à tributação diferenciada do ISS. 

Importante mencionar que, até mesmo para as sociedades profissionais com mais de 

uma especialidade, o STF entende ser aplicável o regime tributário diferenciado, desde que, 

seja evidenciada a prestação do serviço técnico pelos próprios sócios. Confira-se: 

                                                      
70 BRASIL. Município de São Paulo. Administrativo nº 2013-0.326.161-4. Relator: Conselheiro Marcelo 

Fonseca Boaventura. São Paulo, 03 de junho de 2014. Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
71 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 105.273. Relator: Min. Rafael Mayer. Belo 

Horizonte, 31 de maio de 1985. 
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Imposto sobre serviços. Decreto-lei 406/68, art. 9, parágrafo 3º (redação do Decreto-

lei 834/69). – Nega vigência a tais dispositivos a decisão que os considera aplicáveis 

tão somente a sociedades civis constituídas exclusivamente de profissionais de uma 

mesma categoria, pois a Lei Federal em causa não autoriza a distinção pretendida pelo 

fisco municipal. A hipótese de incidência contempla a sociedade civil prestadora de 

serviços profissionais de caráter interdisciplinar. Recurso extraordinário conhecido e 

provido.72 

 

Imposto sobre serviços. Sociedade civil de profissionais de qualificações diversas. 

Tratamento tributário favorecido (art. 9º, pars. 1º e 3º do DL 406/68, modificado 

pelo DL 834/69). Ausência de afronta a Lei Federal, que não autoriza a distinção 

pretendida pelo fisco municipal. Precedente do STF (RE 81.193, DJ 17.3.78). 

Recurso extraordinário não conhecido.73 

 

Imposto sobre serviços. Sociedade civil. Profissionais de qualificações diversas. 

Benefício fiscal. Decreto-lei 406/68, art. 9º, par-3º (redação do Decreto-lei 834/69). 

O art. 9º, par. 3º. c/c o art. 1º do DL. 406/68 (redação do DL 834/69). Assegura a 

tributação do ISS, na forma fixa, quer as sociedades uniprofissionais, quer as 

pluriprofissionais. Precedentes do STF. Recurso extraordinário não conhecido.74 

 

Como não poderia deixar de ser, a Primeira Seção do STJ (bem como as duas Turmas 

que a compõem) segue esse mesmo entendimento, no sentido de que se a sociedade não foi 

constituída para fins empresariais, de rigor a manutenção no regime diferenciado do DL 

406/1968. Confira-se: 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE 

ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO 

ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 

9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 

166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

NÃO-PROVIDOS. 

1. O Município do Rio de Janeiro opõe embargos de divergência em face de acórdãos 

relatados pelo ilustre Ministro Castro Meira proferidos no sentido de ser inaplicável 

o artigo 166 do CTN às sociedades de advogados em face de sua natureza não-

mercantil e da responsabilidade de seus sócios, características que não a diferenciam 

das demais sociedades que gozam do beneplácito do artigo 9º do DL 406/68. A 

embargante afirma que esse julgado está divergente do expresso no REsp 835.202/PR, 

desta relatoria, o qual entende aplicável o artigo 166 do Código Tributário Nacional a 

todas as sociedades que se enquadram no artigo 9º, § 3º, do DL 406/68, assim 

entendidas as que, a par de constarem na lista, não têm caráter empresarial, e a 

responsabilidade dos sócios é pessoal, para fins de deferimento da repetição do 

indébito atinente ao ISS. 

2. A sociedade uniprofissional de advogados de natureza civil, qualquer que seja 

o conteúdo de seu contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado 

previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68 não recolhendo o ISS com 

base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com 

o número de profissionais que a integra, de maneira que não ocorre o repasse do 

encargo a terceiros a exigir o cumprimento do disposto no artigo 166 do Código 

Tributário Nacional nas ações de repetição de indébito da exação em comento. 

                                                      
72 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 91.311. Relator: Ministro Rafael Mayer. Brasília, 

21 de dezembro de 1979. 
73 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 88.531. Relator: Ministro Xavier de Albuquerque. 

Brasília, 25 de abril de 1978. 
74 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário 96.475. Relator: Ministro Rafael Mayer. Brasília, 

04 de junho de 1982. 
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3. Embargos de divergência não-providos.75 

 

TRIBUTÁRIO. ISS. ARTIGO 9º, PARÁGS. 1º E 3º, DL 406/68. SOCIEDADE 

SIMPLES PLURIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS E CONTADORES. 

INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. SERVIÇO PRESTADO DE 

FORMA PESSOAL. RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. 

POSSIBILIDADE. 

1. O que define uma sociedade como empresária ou simples é o seu objeto social. 

No caso de sociedades formadas por profissionais intelectuais cujo objeto social 

é a exploração da respectiva profissão intelectual dos seus sócios, são, em regra, 

sociedade simples, uma vez que nelas faltarão o requisito da organização dos 

fatores de produção, elemento próprio da sociedade empresária: doutrina do 

Professor ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (Direito Empresarial 

Esquematizado, São Paulo, Método, 2014). 

2. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção entendem que o benefício 

da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades uni ou pluriprofissionais 

que prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito empresarial. 
Precedentes. 

3. No caso, tratando-se de sociedade em que o objeto social é a prestação de 

serviços técnicos de consultoria e de assessoria, prestados diretamente pelos sócios, 

em que o profissional responde pessoalmente pelos serviços prestados, faz jus ao 

recolhimento do ISS na forma do art. 9º, parágs. 1º e 3º do DL 406/1968. 
4. Recurso Especial provido para reconhecer o direito da recorrente ao recolhimento 

do ISS com base no art. 9º., parágs. 1º e 3º. do DL 406/1968. Invertido os ônus 

sucumbenciais.76 

 

Nessas circunstâncias, podem as sociedades uniprofissionais recolher o ISS pelo 

regime especial independente de referida designação mencionada em seu nome. Senão, 

vejamos: 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. SOCIEDADE 

UNIPROFISSIONAL. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. PROVA 

DA NÃO REPERCUSSÃO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. 

1. A recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental que não se 

mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 

2. Tratando-se de uma sociedade uniprofissional, "qualquer que seja o conteúdo 

de seu contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no 

art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 

406/68 não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no 

valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que a 

integra, de maneira que não ocorre o repasse do encargo a terceiros a exigir o 

cumprimento do disposto no artigo 166 do Código Tributário Nacional nas ações 

de repetição de indébito da exação em comento.77 
3. Agravo regimental não provido.78 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) não entende de maneira diversa, 

e enfrenta a questão do conteúdo e da forma, assentando a jurisprudência no sentido de que, se 

                                                      
75 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de divergência no recurso especial 724.684/RJ. Relator: 

Ministro José Delgado. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2008. 
76 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial 1512652/RS. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho. Brasília, 17 de março de 2015. 
77 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de divergência no recurso especial 724.684/RJ. op. cit. 
78 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no agravo regimental no recurso especial 947.702/RJ. 

Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Brasília, 04 de agosto de 2009. 
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a sociedade é uniprofissional sem caráter empresarial, pouco importa se ela foi qualificada 

como “Ltda”.  

Nesse sentido, destaca-se um julgado pertinente ao enquadramento de uma sociedade 

constituída na forma “Ltda” e especializada em serviços médicos de radiologia no regime de 

tributação diferenciada do DL 406/1968. Senão, vejamos:  

Tributário. Ação ordinária. ISSQN. Sociedade civil prestadora de serviços de 

radiologia e tomografia. Regime especial de tributação. Sentença de procedência. 

Pretensão à reforma. Impossibilidade. O regime especial de recolhimento do ISSQN 

previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n. 406/68 recepcionado pela Constituição 

de 1988 e não revogado pela Lei Complementar n. 116/03 aplica-se a sociedade 

uniprofissional, que adotou a forma de sociedade limitada, desde que emerja dos 

autos ausência de caráter empresarial. Recurso e reexame necessário não 

providos.79 

 

Cumpre destacar outro julgado, referente a uma sociedade especializada em serviço 

de contabilidade, que traz à baila o entendimento de que a simples adoção da forma de 

sociedade limitada não impõe caráter empresarial à atividade, tampouco afasta a eventual 

natureza uniprofissional da sociedade:  

Tributário. ISS. Mandado de Segurança. Denegação Pretensão à reforma. 

Possibilidade. Natureza uniprofissional que não é excluída pelo fato de a 

sociedade ser formada por um bacharel em ciências contábeis e um técnico em 

contabilidade. Regime especial de recolhimento do ISS, previsto no artigo 25 da 

Lei municipal n. 13.701/2003, que é aplicável à sociedade uniprofissional, ainda 

que adotada a forma de sociedade limitada, circunstância que por si só não revela 

seu caráter empresarial. Recurso provido.80 

 

Nessa senda, é possível observar que a forma societária tem o único e específico 

intuito de unir esforços para o alcance de um bem comum, sem que tal circunstância possa 

caracterizar natureza empresária. Vejamos: 

Tributário. Embargos à execução fiscal. Sentença de improcedência. ISSQN. 

Sociedade civil prestadora de serviços médicos. Atividade empresarial não 

indicada por nenhuma alegação ou elemento de convicção constante dos autos. 

Direito ao regime especial de tributação (sociedade uniprofissional) previsto no 

art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n. 406/68, até prova em contrário, que cabe à 

Fazenda Pública produzir em prévio processo administrativo. Recurso provido.81 

 

Tributário. ISSQN. Mandado de Segurança. Concessão. Pretensão à reforma. 

Impossibilidade. O regime especial de recolhimento do ISSQN previsto no artigo 

9º, § 3º, do Decreto-lei n. 406/68 recepcionado pela Constituição de 1988 e não 

revogado pela Lei Complementar n. 116/03 aplica-se a sociedade uniprofissional, 

                                                      
79 BRASIL. 18ª Câmara de Direito Público. Apelação/Reexame Necessário nº 0013623-08.2008.8.26.0114. 

Relator: Desembargador Mourão Neto. São Paulo, 15 de agosto de 2013. 
80 BRASIL. 18ª Câmara de Direito Público. Apelação 0025167-06.2013.8.26.0053. Relator: Desembargador 

Ricardo Chimenti. São Paulo, 26 de junho de 2014. 
81 BRASIL. 18ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 0068589-69.2009.8.26.0506. Relator: Desembargador 

Mourão Neto. São Paulo, 15 de agosto de 2013. 
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que adotou a forma de sociedade limitada, desde que emerja dos autos ausência de 

caráter empresarial. Recurso desprovido.82 

 

Mandado de segurança. Sentença denegatória. ISSQN. Tratamento diferenciado 

previsto no artigo 9o, §3°, do Decreto-lei n° 406/68 - sociedade uniprofissional 

sem caráter empresarial formada por dois sócios (contador e técnico em 

contabilidade). Direito a recolhimento do tributo mediante alíquota fixa. Dá-se 

provimento ao recurso.83 

 

Como se vê, a jurisprudência do TJSP (analisando casos nos quais figuravam como 

parte sociedades profissionais constituídas na forma “Ltda”) afasta a visão míope e equivocada 

do Fisco Paulistano no sentido de que a forma societária limitada teria o condão de inviabilizar 

o regime de tributação diferenciada. 

O que se nota é que, seja pelo prisma dos aspectos fáticos, da legislação ou da 

jurisprudência (administrativa e judicial) dos tribunais, a única conclusão possível é a de que o 

ato de desenquadramento é ilegal, e, portanto, nulo, sendo inadmissível que a mera constituição 

na forma “Ltda” afaste o regime de tributação diferenciado do ISS em foco.  

Portanto, a forma de organização da sociedade não pode interferir no regime de 

tributação. O que precisa ser observado é o serviço prestado, devendo o profissional habilitado 

perante a sociedade assumir responsabilidade pessoal e ilimitada para que assim seja aplicado 

o tratamento diferenciado ao recolhimento do ISS, sob alíquota fixa.   

Não bastasse os julgados favoráveis citados acima, é importante demonstrar e 

relacionar os julgados com posicionamento contrário ao explorado ao longo do presente 

trabalho.  

Nesse sentido, encontram-se entendimentos desfavoráveis pelo STJ, o caso da 

sociedade profissional, constituída pela forma “Ltda”, ter afastado o regime diferenciado de 

tributação em razão do tipo societário. Confira-se:  

TRIBUTÁRIO SOCIEDADES CIVIS MÉDICOS ISS FINALIDADE 

EMPRESARIAL NÃO-INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 9º DO DECRETO-

LEI N. 406/68. 1. A controvérsia limita-se a saber se a recorrente faz jus ao privilégio 

fiscal previsto no Decreto-Lei n. 406/68, estando assentado na instância ordinária sua 

natureza empresarial. 2. As sociedades de profissionais liberais, malgrado formadas 

exclusivamente por médicos, constituíram-se formalmente como sociedades 

empresariais, de modo que a simples presença deles não representa elemento hábil a 

desfigurar a natureza comercial da atividade exercida. 3. Conquanto o corpo de 

sócios seja formado exclusivamente por médicos, as sociedades constituídas sob 

a modalidade 'limitadas' desempenham atividade empresarial, uma vez que, nos 

                                                      
82 BRASIL. 18ª Câmara de Direito Público. Apelação 0022587-87.2008.8.26.0114. Relator: Desembargador 

Mourão Neto. São Paulo, 11 de abril de 2013. 
83 BRASIL. 18ª Câmara de Direito Público. Apelação 0032354-07.2009.8.26.0053. Relator: Desembargadora 

Beatriz Braga. São Paulo, 24 de maio de 2012. 
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contratos sociais, há, inclusive, disposição de como devem ser distribuídos os 

dividendos. Agravo regimental improvido.84 

 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LABORATÓRIO. ISS. SOCIEDADE 

LIMITADA. FINALIDADE EMPRESARIAL. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 9º, § 

§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. 1. A decisão agravada foi baseada na 

jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que para fazer jus ao benefício 

disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, a empresa deve 

caracterizar-se como sociedade uniprofissional, o que não se compatibiliza com 

a adoção do regime da sociedade limitada, em razão do caráter empresarial de 

que se reveste este tipo social. Precedentes: AgRg no REsp 1031511/ES, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJ de 9.10.2008; REsp 1057668/RS, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, DJ de 4.9.2008. 2. Agravo regimental não provido.85 

 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. RECOLHIMENTO EM 

ALÍQUOTA FIXA. ART. 9°, § 3°, DO DECRETO-LEI 406/68. PESSOA 

JURÍDICA QUE ASSUME, CONTRATUALMENTE, A FORMA 

SOCIETÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CARÁTER 

EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME 

TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DO ISSQN. PRECEDENTES DO STJ. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo iterativa jurisprudência deste STJ, a 

pessoa jurídica que assume, em contrato social, a forma societária de 

responsabilidade limitada, não faz jus ao recolhimento de ISSQN em alíquota 

fixa (art. 9°, § 3°, do Decreto-lei 406/68), uma vez que revela natureza de 

sociedade empresarial. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 352.877/ES, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2013; STJ, 

AgRg no REsp 1.366.322/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 28/05/2013). II. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, 

"incontroverso que a contribuinte constituiu-se como limitada, como se verifica pela 

simples leitura de sua denominação - CTO, Clínica de Traumatologia e Ortopedia 

Ltda. -, o que é facultado às sociedades simples. Hipótese em que ela está 

subordinada às características próprias do tipo societário adotado, consoante 

previsão do art. 983 do CC. A tributação fixa do ISS somente é deferida às 

sociedades em que há responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do art. 9º, § 3º, 

do DL 406/1968, o que é incompatível com o tipo societário das limitadas" (STJ, EDcl 

no AREsp 475.403/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

DJe de 18/06/2014) [...] Agravo Regimental improvido.86 

 

O posicionamento adotado analisa somente o fato de a sociedade profissional estar 

constituída como “Ltda”, considerando que esta modalidade desempenha consequentemente 

atividade empresarial, estando tal decisão eivada de grave ilegalidade, visto que não é a 

dimensão da sociedade, o número de profissionais ou a qualificação societária que definem o 

regime de tributação do ISS, mas sim o tipo de serviço prestado.   

Com respeito ao Egrégio intérprete das legislações infraconstitucionais, há enorme 

equívoco no entendimento adotado. Primeiramente, por ignorar a distinção entre a classificação 

                                                      
84 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº 1.003.813/SP. Relator: Ministro Humberto Martins. 

Brasília, 02 de setembro de 2008. DJe de 19/09/2008. 
85 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 898.198/BA. Relator: Ministro Mauro Campbell 

Marques. Brasília, 01 de setembro de 2009. DJe 16/09/2009. 
86 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 655.731/MG. Relator: Ministra Assusete Magalhães. 

Brasília, 16 de abril de 2015. DJe 24/04/2015. 
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das sociedades quanto à natureza e classificação das sociedades quanto ao tipo. Depois, por não 

considerar a legislação específica que disciplina a responsabilidade pessoal daqueles que 

exercem profissões regulamentadas, dado que o § 3º, do artigo 9º do DL 406/1968, em nenhum 

momento, coloca o tipo societário na hipótese de incidência do ISS fixo.  

Vale transcrever parte do voto do Ministro Relator Humberto Martins no AgRg no 

AREsp 792.878/SP, acerca do tema:  

[...] consoante fixado no decisum ora agravado, a orientação da Primeira Seção do 

STJ firmou-se no sentido de que o tratamento privilegiado previsto no art. 9º, §§ 1º e 

3º, do Decreto-Lei n. 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que 

tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal 

dos sócios e sem caráter empresarial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte 

chegou a afirmar que o benefício não se estende à sociedade limitada porque, 

nessa espécie societária, a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social. 

Todavia, o entendimento foi reformulado no recente julgamento do Recurso 

Especial n. 1.512.652/RS, Rel. Min. Napoleão Maia, que tratou da aplicação da 

alíquota fixa do ISS à sociedade simples, que estava sendo enquadrada como 

empresária pelo mero fato de existir a responsabilização limitada dos sócios 

conforme sua cota social. (g.n).87 

 

É necessário observar não apenas a forma societária, mas o conteúdo do serviço 

prestado pelos técnicos que fazem parte do quadro societário, bem como a ausência de caráter 

empresarial, com base na prevalência da essência sobre a forma. Ou seja, não é o contrato social 

que define a uniprofissionalidade, mas, sim, a pessoalidade na prestação dos serviços.  

No TJSP, também é possível encontrar julgado que afasta a tributação diferenciada 

do ISS perante as sociedades uniprofissionais em razão da distribuição de lucros, sendo assim, 

a sociedade passa a ser considerada empresária, senão, vejamos:  

APELAÇÃO - Ação de repetição de indébito - Sociedade autora que é composta 

por vários médicos, contudo, com caráter empresarial, haja vista que seu 

estatuto prevê a distribuição de lucros e pró-labore - Sociedade que não se 

caracteriza como uniprofissional - Inviabilidade de se beneficiar do disposto no art. 

9º, § 3º do Dec.-lei 406/68 - Recurso não provido.88 

 

APELAÇÃO ISSQN Prestação de serviços médicos especializados -- Sociedade 

empresária - Distribuição de lucros e pro labore - Ausência de pessoalidade no 

desenvolvimento da atividade -- art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68 somente 

aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço 

especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial 

Precedentes do STJ RECURSO NÃO PROVIDO. (g.n).89 

 

                                                      
87 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 792.878/SP. Relator: Ministro Humberto Martins. 

Brasília, 03 de dezembro de 2015. 
88 BRASIL. 18ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 990.351.430-0. Relator: Desembargador Osvaldo 

Capraro. São Paulo, 02 de dezembro de 2010. 
89 BRASIL. 15ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 1002161-25.2015.8.26.0071. Relator: Desembargador 

Fortes Muniz. São Paulo, 05 de outubro de 2017. 



49 

 

  

O fato de muitas sociedades optarem pelo tipo societário “Ltda” e do contrato social 

prever distribuição de lucros, não torna suficiente o afastamento da incidência do disposto no 

art. 9º, § 3º, do DL 406/1968, visto que é o objeto que define a natureza empresária ou não da 

sociedade: se for explorado com empresarialidade, não fará jus ao recolhimento do ISS na 

forma fixa; entretanto, ausente a empresarialidade, a sociedade será simples, podendo se valer 

da tributação favorecida do ISS.  

Destaque-se o que restou decidido no AREsp 793.238, em que foi Relator o Ministro 

Benedito Gonçalves acerca do tema:  

[...] no Instrumento Particular - Constituição de Sociedade Simples, cláusula quarta, 

§ 3o, está previsto que "os sócios administradores têm direito a uma retirada 

mensal, a título de 'pró-labore, a ser fixada em comum acordo entre os sócios, 

[...] daí porque a apelante não poderia mesmo receber a classificação especial 

que pretende (sociedade uniprofissional) pela descaracterização da 

responsabilidade pessoal de cada sócio. (g.n)90 

 

Isto posto, com a respeitosa vênia, um retrato emblemático da errônea percepção do 

ditame legal. Não exige o DL 406/1968, em sua regra própria, que os profissionais liberais, ao 

se constituírem em sociedade, não apurem lucros nesta, e nem o fato econômico jurídico da 

apuração de lucros na sociedade de serviços a torna sociedade de “caráter empresarial”.  

Isto é, o fato de a sociedade perseguir lucro e dividi-lo entre os sócios, por si só, não 

a caracteriza como empresária, já que tais elementos são comuns a qualquer tipo de sociedade. 

Assim, como não há demanda alguma na lei, torna-se o posicionamento adotado 

questionável e contestável.  

Outro ponto bastante controverso são os julgados que entendem que a participação 

de profissionais auxiliares retira a pessoalidade do atendimento, não fazendo jus ao benefício 

da tributação diferenciada às sociedades profissionais. Senão, vejamos:  

APELAÇAO - Empresa constituída por 2 sócios, um técnico em contabilidade e 

outro como contador. O quadro social não está exclusivamente composto de 

pessoas físicas habilitadas para o exercício da mesma atividade profissional, 

entre as tributadas pelo ISSQN, bem como há cláusula de retirada mensal a título 

de “pró-labore” no contrato social. Natureza uniprofissional afastada. Ausente a 

subsunção ao disposto no artigo 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68. Sentença 

reformada. Recurso da Municipalidade provido”.91 

Cita-se trecho da ementa de acórdão da Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves:  

[...] no caso dos autos, o acórdão recorrido reconheceu o caráter empresarial da 

recorrente clínica de oncologia que realiza consultas, cirurgias, quimioterapia, 

radioterapia e internamento. Para esse mister, ponderou a organização por ela adotada 

para consecução dos diversos serviços médicos prestados, os quais, inclusive, 

demanda a participação profissionais auxiliares que a especialidade exige, o que, 

                                                      
90 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AREsp 793.238. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. 
91 BRASIL. 14ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 0015920-36.2002.8.26.0554. Relator: Desembargador 

Mauricio Fiorito. São Paulo, 11 de abril de 2013. 
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in casu, retira a pessoalidade do atendimento, bem como a sua constituição na 

forma de sociedade limitada. 

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as sociedades constituídas sob a 

forma de responsabilidade limitada, justamente por excluir a responsabilidade 

pessoal dos sócios, não atendem ao disposto no art. 9º, § 3º, do DL 406/68, razão 

por que não fazem jus à postulada tributação privilegiada do ISS. (g.n).92 

 

A presença de auxiliares ou colaboradores igualmente não descaracteriza a sociedade 

uniprofissional. Essas pessoas limitam-se a exercer uma atividade-meio para que os sócios, 

profissionais legalmente regulamentados, possam prestar o serviço especializado (atividade-

fim). A colaboração de terceiros a título de atividade-meio para atingir a atividade-fim não 

descaracteriza os serviços de natureza pessoal executado pelos sócios que assumem a 

responsabilidade pela prestação de tais serviços. 

Desde que a prestação dos serviços pelos colaboradores aconteça sob a supervisão e 

responsabilidade pessoal dos sócios, não há como considerar a sociedade como empresária.  

O importante é que a sociedade profissional, simples ou limitada, seja constituída por 

sócios da mesma habilitação profissional (inscritos no mesmo órgão fiscalizador da 

profissão) que prestam serviços, de forma pessoal, responsabilizando-se pelos seus atos, sem 

atribuir natureza empresarial. 

Diante da grande gama de julgados sobre o tema, ressalta-se que a discussão não se 

encontra efetivamente definida nos tribunais, uma vez que inexiste decisão em sede de recurso 

repetitivo sobre o respectivo tema.  Assim, verifica-se que a matéria definitivamente demanda 

um posicionamento firme dos Tribunais Superiores, devendo ser debatida, já que preenche 

todos os requisitos para a compreensão do Poder Judiciário, tanto no âmbito constitucional 

quanto no infraconstitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
92 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg nos EDcl no REsp 1275279/PR. Relator: Benedito Gonçalves. 

Brasília, 07 de agosto de 2012. DJe 10/082012. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante das considerações expostas acima, é possível concluir que o sistema de 

tributação diferenciada do ISS para as sociedades uniprofissionais, previsto no § 1º e 3º do 

artigo 9º do DL 406/1968 permanece plenamente vigente, devendo produzir efeitos no sistema 

de direito positivo brasileiro, sendo recebido pela CF/1988 e não constando incompatibilidade 

com os dispositivos da LC 116/03. 

Ainda que tenham sido revogadas as normas que alteram o artigo 9º do DL 406/1968, 

em especial o § 3º, tem-se que tal dispositivo permanece vigente na sua redação original. Assim, 

mesmo após a edição da LC 116/03, o ISS fixo permanece para às atividades constantes na lista 

de serviços.  

Assim, entende-se por sociedade uniprofissional a reunião de pessoas físicas para a 

prestação de serviços intelectuais, sem caráter de natureza empresarial, cujo profissionais sejam 

habilitados ao exercício de uma mesma atividade, assumindo responsabilidade pessoal pelos 

atos praticados.   

Além disso, o exercício da profissão intelectual, por si, já afasta qualquer elemento 

de empresa, dada a natureza dos serviços pela sociedade prestados, nos termos do artigo 982 

do CC/2002.  

Ressalta-se que a lei determina que nestas sociedades os sócios atuem com relação 

direta e pessoal com seus clientes-parceiros, assumindo a responsabilidade em decorrência da 

sua atividade, bem como atuando em nome da sociedade. 

Nesse sentido, há forte posicionamento dos Tribunais acerca da matéria, sendo legal 

e constitucional o recolhimento diferenciado do ISS pelas sociedades uniprofissionais. Isto é, a 

sociedade uniprofissional, qualquer que seja o conteúdo de seu contrato social e sua dimensão, 

goza do tratamento diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL 406/1968, não recolhendo 

o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com 

o número de profissionais que a integra. 

A Fazenda, por sua vez, alega ofensa aos princípios constitucionais da isonomia (art. 

150, II, CF/1988) e da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, CF/1988), sob o argumento que 

seria vedado conferir as sociedades uniprofissionais um trato tributário mais favorecido do que 

o atribuído às demais sociedades. Contudo, ao tratar desigualmente as sociedades 

uniprofissionais das sociedades empresárias, não há qualquer ofensa ao princípio constitucional 

da isonomia, pelo contrário, deu fiel cumprimento ao princípio da capacidade contributiva, 
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sendo evidente que as sociedades profissionais não estão em situação de igualdade – jurídica e 

econômica – no tocante as sociedades com natureza empresarial, prestadoras de serviços.  

Ademais, no que tange o regime especial de recolhimento do ISS as sociedades 

uniprofissionais constituídas como limitada, é possível verificar que não há qualquer 

incompatibilidade entre a sociedade uniprofissionais e a forma societária limitada, uma vez que 

a responsabilidade dos sócios que compõe a sociedade permanecerá ilimitada pelo serviço 

prestado, sendo limitada apenas a responsabilidade para questões contratuais e societárias.  

Outrossim, não se pode perder de vista que inexiste óbice para que a sociedade 

simples adote a forma societária “Ltda.”. Pelo contrário, a teor do que disciplina o art. 983 do 

CC/2002, há previsão legal para tanto.  

Para verificar se determinada sociedade uniprofissional faz jus ou não à tributação 

diferenciada, deve-se observar o conteúdo do serviço prestado, bem como a ausência de caráter 

empresarial e não a forma societária da referida sociedade.  

Todavia, ainda há grandes discussões no judiciário sobre o tema, havendo decisões 

favoráveis e desfavoráveis aos prestadores de serviço. No entanto, os precedentes favoráveis 

afirmam que a mera formação societária como limitada não afasta a classificação de uma 

sociedade como uniprofissional, devendo a mesma preencher os requisitos necessários para o 

seu enquadramento, como sócios ou empregados habilitados ao exercício da mesma profissão, 

assumindo, contudo, responsabilidade pessoal nos termos da lei. 

Logo, resta cabalmente demonstrado que a questão de fundo e determinante para a 

exclusão do regime tributário do ISS para sociedades uniprofissionais, está intrinsicamente 

atrelada ao objeto social e não ao tipo societário adotado.  

Ocorre que o tema do presente trabalho ainda não foi apreciado de forma definitiva 

pelos Tribunais Superiores, devendo em um futuro próximo ser objeto de discussão no âmbito 

dos Recursos Repetitivos perante o STJ e Repercussão Geral no STF, com o propósito de trazer 

segurança jurídica aos contribuintes que discutem a aplicação da tributação diferenciada para 

as sociedades uniprofissionais, bem como os requisitos necessários a serem cumpridos para o 

enquadramento do regime de tributação diferenciado do ISS.  
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