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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS VARAS 

DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - SÃO PAULO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URGENTE 

MANDADO DE SEGURANÇA 

PEDIDO DE LIMINAR 

 

 

 

 SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA – SINAENCO, pessoa jurídica de 

direito privado interno, entidade sindical devidamente constituídadoc.1 e legalmente 

autorizadadoc. 2, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 59.940.957/0001-60, sediada na Rua 

Marquês de Itu, nº. 70, 3º andar, CEP. 01223-000, São Paulo, Capital, por seus 

advogados infrafirmadosdoc. 3, legalmente constituídosdoc. 4, com fulcro no art. 5º, 

LXIX e LXX, alínea “b)” da Constituição Federal, vem, respeitosamente, à presença 

de V. Exa., impetrar: 

- MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – 

COM PEDIDO DE LIMINAR em razão de ato coator praticado, com base nas razões 

de fato e fundamentos de direito a seguir expostos: 

                                                 

doc.1
 – estatutos. 

doc. 2
 – certidão de registro sindical. 

doc. 3
 – procuração. 

doc. 4
 – ata de eleição da diretoria nacional. 
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a) DAS AUTORIDADES IMPETRADAS: 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

DE SÃO PAULO e SUBSECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL (SUREM – 

RECEITA MUNICIPAL DE SÃO PAULO), ambos com endereço no Viaduto do Chá, 

nº 15, 12º andar, São Paulo, SP, 

b) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF nº. 58.200.015/0001/83. 

c) ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO, Procurador Geral, com sede na Rua Maria Paula, nº 27, São Paulo, SP; 

 

1. DA AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS. 

 

Nos termos do Art. 425, inciso IV do Código de 

Processo Civil, declara os subscritores a autenticidade das cópias reprográficas em 

anexo. 

 

2. DO ATO COATOR – EXCLUSÃO DAS 

EMPRESAS REPRESENTADAS DO REGIME 

ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DAS 

SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS 

PREVISTO PELO DECRETO LEI N.º 406/68. 

 

O Impetrante é entidade sindical representante das 

sociedades que exercem a atividade de Arquitetura e Engenharia Consultiva, com 

base em todo o território nacional (doc. 2).   

No início do mês de setembro do ano corrente, o 

Impetrante constatou que o Município de São Paulo alterou o questionário da 

Declaração Eletrônica das Sociedades de Profissionais (D-SUP), durante o período 

de sua entrega por parte das empresas representadas, conforme prova documental 
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em anexo.(doc. 05) A entrega da declaração se iniciou no primeiro dia de julho de 

2016 e se encerra no dia 31 de outubro de 2016. 

A alteração está consubstanciada na introdução da 

seguinte questão, dirigida às empresas:  

 

“Esta sociedade adota o modelo de 

responsabilidade limitada, constando em seu 

nome empresarial a expressão “Limitada” ou 

“LTDA”? ( ) Sim ou ( ) Não.” 

 

Caso a resposta seja positiva, a sociedade é 

obrigada a informar desde quando se identifica como sociedade limitada, em campo 

específico para a introdução de data, mês e ano.   

 Diante da reposta afirmativa a cerca de tal 

questão, o sistema da Secretária de Finanças automaticamente identifica a 

sociedade como limitada, e procede ao seu desenquadramento do regime 

especial de tributação do ISS previsto para as sociedades uniprofissionias, 

com efeitos retroativos até a data informada, limitados aos últimos cinco anos. 

É visível, portanto, que os critérios para o 

desenquadramento são contrários ao disposto no Decreto Lei 406/68 e na Lei 

Municipal nº 13.701/2003.  

De sua parte, a Secretaria de Finanças justifica a 

alteração com base na Súmula de Jurisprudência Administrativa nº 4, publicada no 

DOM de 31 de dezembro de 2010, constante do processo nº 2010-0.118.499-4, a 

qual possui a seguinte dicção: 

“As sociedades civis por quota de 

responsabilidade não gozam do tratamento 

tributário de regime especial de recolhimento do 

ISS, previsto no parágrafo terceiro, do artigo 9º, 
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do Decreto 406/68 e artigo 15, parágrafo primeiro, 

Lei 13.701/03”. 

É fundamental destacar que a D-SUP foi criada em 

2015 e está regulamentada na Instrução Normativa SF/SUREM nº 13, de 18 de 

setembro de 2015. Referida declaração, estava vinculada ao Programa de 

Regularização de Débitos (PRD) do município, ou seja, as sociedades 

desenquadradas poderiam se beneficiar de um programa de remissão e 

parcelamento de débitos, o qual não está previsto para o corrente ano.  

Assim, a repentina alteração do questionário, 

durante o período de entrega, com várias declarações já entregues, demonstra o 

risco iminente de dano irreparável que será imposto aos associados filiados do 

Impetrante. 

Diante dos fatos narrados, cabe ao Impetrante a 

defesa do direto líquido e certo de que seus representados para que não sejam 

submetidos à exigência da referida pergunta, podendo esses aproveitarem do 

mesmo tratamento conferido aos contribuintes que entregaram a D-SUP antes da 

alteração citada.  

 

 

2 - DA LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. 

 

O Impetrante, entidade sindical com base no 

território nacional, está legalmente autorizado a representar e defender os interesses 

das empresas de arquitetura e engenharia consultiva (doc. 2) e lhe assegura a 

ordem constitucional, instituída através da Carta de 1988, no Art. 5º, inciso LXX, o 

mandado de segurança coletivo, movida pelo espírito de ampliação dos instrumentos 

de proteção dos direitos, uma vez que, em determinados casos ultrapassa a esfera 

individual para fazer parte do interesse de determinada coletividade ou grupo.  

Por se tratar de garantia constitucional, a norma não 

pode ser interpretada restritivamente, razão de o Supremo Tribunal Federal instituir a 

Súmula 629, para reconhecer que “A impetração de mandado de segurança 
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coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da 

autorização destes”.  

Por sua vez, o impetrante atua na tutela dos 

interesses e direitos de seus associados e nesta esfera se insere a defesa dos 

interesses das sociedades no ramo, a fim de que haja a correta tributação de sua 

atividade.  

Não se olvida, todavia, que o ato coator praticado 

pela secretaria de finanças da municipalidade fere o direito líquido e certo de todas 

as empresas que se qualificam como sociedade uniprofissional, motivo pelo qual o 

trâmite do presente mandado ultrapassa a defesa apenas da categoria econômica 

representada, mas ganha força na defesa da legalidade e da ordem democrática.  

Diante disso, fundamental o reconhecimento da 

legitimidade ativa do impetrante, para que ao final seja concedida a segurança 

pleiteada.  

 

 

3 – DA ILEGALIDADE DE EXCLUSÃO 

DAS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS 

DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUÇÃO 

POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO 

DE DECLARAÇÃO.  

 

 

Confere a Constituição da República, em seu artigo 

156, III aos municípios, a competência para instituir impostos sobre serviços de 

qualquer natureza, não compreendidos nas hipóteses de incidência do ICMS e 

desde que estejam definidos em Lei Complementar. Referida Lei complementar, em 

vigência, é a Lei n° 116 de 31 de julho de 2003, a qual revogou parcialmente o 

Decreto-lei de n° 406/68, e disciplina o ISSQN em relação ao fato gerador, alíquota, 

contribuintes e demais definições.  

Ocorre que, com relação à base de cálculo do 

Imposto Municipal, ainda vigora o Decreto-lei n° 406/68, a respeito da regra do 
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recolhimento do ISSQN por profissional habilitado que, embora assuma 

responsabilidade pessoal, preste serviços em nome da sociedade. Assim é o que 

demanda em seu art. 9°. § 3°, abaixo transcrito: 

 

“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. 

§ 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.” 

 

Cumpre destacar, que referido dispositivo foi 

recepcionado pela Constituição de 1.988, conforme entendimento lavrado pelo E. 

Supremo Tribunal Federal, que foi cristalizado em duas oportunidades, RE 236.604 

e do RE 220.323, ambos relatados pelo Exmo. Ministro Carlos Velloso cujas 

ementas seguem transcritas: 
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“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”. 

 

“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”. 

 

No presente caso, importa mencionar, que a 

Consolidação das Leis Tributárias do município de São Paulo também prevê o 

regime especial de tributação para as sociedades uniprofissionais, conforme se 

vislumbra com a leitura do Decreto n.º 56.235/2015, em seu artigo 199.  
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“Art. 199. 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 171, 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 serviços de forma pessoal, 

em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos 

termos da legislação específica.” 

 

É importante esclarecer, que a legislação federal, 

consubstanciada no art. 9° §§ 1° e 3° do Decreto-lei n° 406/68, prevê duas espécies 

distintas de alíquotas para a “prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal 

do próprio contribuinte; Serão ou fixas ou variáveis, em função · respectivamente, da 

natureza do serviço e de outros fatores pertinentes, não se compreendendo nestes 

últimos, a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. 

Assim, quando o serviço for prestado pelo próprio 

contribuinte (trabalho pessoal), as alíquotas serão fixas, já quando o serviço for 

prestado por empresas, as alíquotas serão variáveis (também conhecidas como “ad 

valorem”). 

Observe-se que os §§ 1 e 3° do art. 9° estão 

diretamente interligados entre si, não havendo como separá-Ios. Assim dispõe o § 

3°, o qual se reproduz: 

§ 3º 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 § 1º 
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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.” 

O parágrafo 3º em referência define as sociedades 

de profissionais liberais que, por prestarem os serviços de forma “pessoal” (e não 

através de sociedade, ou seja, de forma não-pessoal), se sujeitam à alíquotas “fixas” 

e “não variáveis”: contadores (inclusive técnicos em contabilidade), advogados, 

médicos (inclusive veterinários), economistas, dentistas, enfermeiros, arquitetos  e 

engenheiros (inclusive urbanistas e agrônomos), psicólogos e agentes da 

propriedade industrial e outros de profissão liberal regulamentada. 

Assim, não há como cogitar de não-sobrevivência do 

referido § 3º, absolutamente necessário para garantir a tributação privilegiada 

prevista no § 1º, de todos os profissionais liberais que, individualmente ou em 

sociedade, prestam, por força da lei, seus serviços de forma e responsabilidade 

pessoal. 

A razão é simples: QUANDO PRESTADOS POR 

SOCIEDADES, O QUE INTERESSA AO USUÁRIO DO SERVIÇO NÃO É A 

EXISTÊNCIA DESTAS, QUE SE JUSTIFICA APENAS PELA NECESSIDADE DE 

SEUS SÓCIOS CONJUGAREM ESFORÇOS PARA MELHOR ATINGIREM OS 

FINS VISADOS, QUE, INDIVIDUALMENTE, NÃO LHES SERIA POSSÍVEL DE 

FORMA EFICIENTE, MAS OS PROFISSIONAIS EM SI, QUE SÃO OS QUE,  NA 

VERDADE PRESTAM E ASSUMEM A RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS, 

diversamente das sociedades do tipo “empresarial”, em relação às quais pouco 

importa a pessoa dos sócios, que, particularmente, nenhum serviço prestam e 

nenhuma responsabilidade pessoal assumem perante o usuário.  

Nessas circunstâncias. O QUE EFETIVAMENTE 

IMPORTA E INTERESSA À LEI COMPLEMENTAR NO CASO O DECRETO-LEI N° 

406/68, PARA A TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA, PELO ISSQN, É A PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO E A RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TRABALHO PELOS 

SÓCIOS QUE INTEGRAM A SOCIEDADE, justificando-se a formação desta tão 

somente pela necessidade de conjugarem eles seus esforços para melhor 
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atingirem os fins que, isoladamente, não seria possível alcançar, forma de tributação 

essa que se confirma mesmo que se socorra a sociedade de auxiliares para a 

execução de tarefas não técnicas.   

Ocorre que, não obstante a teleologia do que 

ainda vigora a cerca do Decreto-Lei n.º 406/68 o Município de São Paulo, por 

meio da Secretaria de Finanças, tem reiteradamente praticado atos que visam 

afastar as sociedades uniprofissionais do regime especial de tributação 

previsto na legislação federal, a fim de ser adotada a mesma base de cálculo das 

sociedades empresárias.  

Nesse sentido, foi editada a Lei nº 15.406, de 

08/07/11, que introduziu na legislação municipal os entendimentos que estavam 

presentes nas Súmulas editadas pela Secretaria de Finanças na forma do artigo 12, 

§ 1º do Decreto Municipal 27.321/88, homologadas no processo n.º 2010-0.118.499-

4, Secretaria de Finanças, publicada na pág. 7. Cidade. Diário Oficial do Estado 

de São Paulo (DOSP) de 31/12/2010(doc. 06) que visam diminuir o alcance do 

Decreto Lei n.º 406/68, uma vez que são impostos outros critérios, não presentes na 

legislação federal, para o reconhecimento da sociedade uniprofissional.  

Com maior gravidade, é que agora a Secretaria 

de Finanças, apenas baseada na dicção da Súmula n.º 04 da Secretaria de 

finanças introduziu de forma abrupta a pergunta, já citada nos fatos, a respeito 

da identificação da sociedade enquanto limitada, no processo de Declaração 

Eletrônica D-SUP.  

Além disso, em caso afirmativo, a sociedade é 

automaticamente desenquadrada no regime especial de tributação, sem qualquer 

mecanismo de defesa.  

A título elucidativo cumpre trazer a tona um paralelo 

entre as súmulas que haviam sido editadas pela Secretaria de Finanças e a 

inteligência trazida pela Lei nº 15.406, de 08/07/11. Nesse sentido, no rol taxativo de 

hipótese de exclusão do regime especial de tributação, não está excluída a hipótese 

de na qual a sociedade de identifica como pessoa jurídica limitada, o que revela que 

a intenção do legislador, não foi conferir força normativa à referida situação.  
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A esse respeito, salta-se o presente quadro resumo: 

 

Súmulas de jurisprudência 

homologadas no processo n.º 2010- 

0.118.499-4, adotadas pela 

Prefeitura de São Paulo, relativas ao 

ISS aplicadas para as Sociedades 

Uniprofissionais. 

Lei 13.701/2003, artigo 15, com as 

alterações pela Lei 15.406/2011 – 

causas de vedação de ser SUP. 

1 – “O benefício do regime especial 

de recolhimento do ISS, previsto 

pelo artigo 9º, parágrafo terceiro, do 

Decreto-Lei 406/68, com previsão na 

legislação municipal, no artigo 15, 

inciso II c/c parágrafo primeiro, da 

Lei 13701/2003, somente é aplicado 

ás sociedades uniprofissionais, 

constituídas por Profissionais que 

atuem pessoalmente na prestação 

do serviço, e respondam de forma 

ilimitada”; 

Art. 15. Adotar-se-á regime especial 

de recolhimento do Imposto: 

§ 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. 

V – explorem mais de uma atividade 

de prestação de serviços. 

3 - “Sociedade constituída por sócios 

de uma categoria profissional e 

sócio comerciante, por quotas de 

responsabilidade limitada, não pode 

ser enquadrada como sociedade 

uniprofissional, para efeito da 

aplicação do regime especial de 

recolhimento do ISS”; 

§ 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 
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sociedade; 

IV – tenham sócio que delas 

participe tão somente para aportar 

capital ou administrar; 

4 – “As sociedades civis por 

quota de responsabilidade não 

gozam do tratamento tributário de 

regime especial de recolhimento 

do ISS, previsto no parágrafo 

terceiro, do artigo 9º, do Decreto 

406/68 e artigo 15, parágrafo 

primeiro, Lei 13.701/03”; 

Sem correspondência 

5 – “As sociedades civis, para efeito 

do tratamento privilegiado previsto 

no regime especial de recolhimento 

do ISS, devem: ser constituídas 

exclusivamente, por sócios 

habilitados para a mesma atividade 

profissional e respectivo exercício; 

ter por objeto a prestação de serviço 

inserido nos subitens previsto no 

inciso II, do artigo 15, da Lei 

13701/03; com responsabilidade 

ilimitada pessoal e sem caráter 

empresarial”; 

§ 2º Excluem-se do disposto no 

inciso II do "caput" deste artigo as 

sociedades que: 

III – desenvolvam atividade diversa 

daquela a que estejam habilitados 

profissionalmente os sócios; 

VI – terceirizem ou repassem a 

terceiros os serviços relacionados à 

atividade da sociedade; 

VII – se caracterizem como 

empresárias ou cuja atividade 

constitua elemento de empresa; 

(incisos VI e VII acrescidos pela Lei 

15.406/2011) 

6 – “As sociedades civis de 

advogados gozam do beneficio do 

tratamento tributário diferenciado 

previsto no artigo 9º, parágrafo 
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terceiro, do Decreto-Lei 406/68, vez 

que são necessariamente 

uniprofissionais, não podem possuir 

natureza mercantil, sendo pessoal à 

responsabilidade dos profissionais 

nela associados, nos termos dos 

artigos 15 a 17, da Lei Federal 

8.904/94 – Estatuto da Advocacia”; 

Sem correspondência VIII – sejam filiais, sucursais, 

agências, escritório de 

representação ou contato, ou 

qualquer outro estabelecimento 

descentralizado ou relacionado a 

sociedade sediada no exterior. 

(acrescido pela Lei 15.406/2011) 

 

 

 O que se extrai, portanto, é que a Secretaria de 

Finanças de São Paulo, com a adoção do entendimento estabelecido em sua 

Súmula n.º 04 no sistema de declaração eletrônica, criou exigência não prevista em 

lei, contrariando frontalmente o artigo 9º §3º do Decreto-lei n.º 406/68, o qual detém 

status de Lei Complementar e que disciplina, em nível nacional, a base de cálculo do 

ISSQN.  

Ou seja, se em hipótese alguma poderia uma mera 

lei municipal trazer entendimento diverso do previsto no Decreto-Lei n.º 406/68 para 

exigência do ISSQN das sociedades uniprofissionais, com mais rigor deve ser 

rechaçada a adoção de Súmula em sistema eletrônico, para desenquadrar as 

sociedades do regime especial de tributação.  

Atualmente no Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário n.º 940.769/RS, discute-se a constitucionalidade de lei 

municipal poder alterar ou criar barreiras em relação à lei federal, no caso específico 

o Decreto-lei 406/68, que confere os requisitos para o gozo do regime especial. 
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É neste contexto, que extraímos a seguinte 

premissa: Se não cabe à legislação local criar embaraços que visam restringir as 

disposições da lei federal, muito menos súmulas poderiam criar interpretações 

restritivas. 

Nessa senda, no Recurso Extraordinário citado, o 

Exmo. Ministro Edson Fachin, ao receber o feito, proferiu a seguinte manifestação: 

 

“Ademais, a jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção 

do DL 406/1968 pela ordem constitucional vigente, assim como pela 

prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com 

base na natureza do serviço, não compreendendo a importância 

paga a título de remuneração do próprio labor. Assim, tem-se 

entendido que lei municipal que se insere na competência de lei 

complementar de índole nacional, alterando-lhes dispositivos e 

legislando sobre matéria que só a esta compete, ostenta o vício de 

inconstitucionalidade.” 

 

Além disso, saltam-se o julgado do Superior Tribunal 

de Justiça no Recurso Especial n.º 34.326-8/MG 

 

"EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS. SOCIEDADES PROFISSIONAIS. 

DEC.LEI Nº 406, ART. 9º, § 3º. Sociedades civis 

integradas por médicos para ministrar serviço 

especializado, com responsabilidade pessoal 

destes, e sem caráter empresarial, têm direito ao 

privilégio contido no § 3º, do art. 9º, do Decreto-

Lei nº 406/68. Recurso conhecido, mas 

desprovido." 

 

Portanto, mostra-se juridicamente inadmissível que 

uma Súmula que disponha sobre o imposto, venha impor restrições, limites ou 



                                                                                                                                  

 
15 

exigências em conflito com os termos estabelecidos pelo art. 9°, § 3° do Decreto-lei 

n° 406/68, razão pela qual sua aplicação pela Autoridade Coatora às sociedades 

inscritas junto à lmpetrante, mostra-se ato coator “contra legem” e inconstitucional. 

Tem-se, assim, que ao serem impostas exigências 

não previstas em lei para o contribuinte recolher o imposto com base no número de 

profissionais habilitados, extrapola a competência que a si foi outorgada pela Lei 

instituidora do imposto, em flagrante ato de ilegalidade. 

Aqui deve ser salientado que não poderia uma mera 

súmula, que sequer tem força legal, mas deve se atentar aos termos legais, 

disciplinar hipótese diversa ou impor restrições ou exigências que não estão 

previstas no ordenamento jurídico que lhe deu origem. 

Assim, resta demonstrado que a Prefeitura de São 

Paulo, por meio da Secretaria de Finanças quer legislar por meio da Súmula 

administrativa n.º 4, impondo limites para enquadramento, que não estão previstos 

na legislação vigente, o que viola frontalmente a hierarquia das normas. 

Além da súmula não poder criar restrições, 

interpretações previstas em Lei, ainda que fosse remotamente admitida essa 

possibilidade, o simples fato de ter a expressão “LIMITADA” ou “LTDA” nome 

empresarial não seria suficiente para impossibilitar o enquadramento como SUP. 

Sobre o aspecto de as sociedades uniprofissionais 

poderem recolher o ISS pelo regime especial independente de referida designação 

mencionada em seu nome, o tema já foi alvo de debate no judiciário, oportunidade 

em que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou favorável ao contribuinte, 

vejamos: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ART. 9º, § 3º, DO 

DECRETO-LEI N. 406/68. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. 

RECOLHIMENTO POR QUOTA FIXA. AUSÊNCIA DE CARÁTER 

EMPRESARIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 

INOCORRÊNCIA. 1. A divergência jurisprudencial, ensejadora de 

conhecimento do recurso especial pela alínea c, deve ser 
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devidamente demonstrada, conforme as exigências do parágrafo 

único do art. 541 do CPC, c/c o art. 255, e seus parágrafos, do RISTJ. 

2. À demonstração do dissídio jurisprudencial, impõe indispensável 

revelar soluções encontradas pelo decisum embargado e paradigma 

tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, havendo 

entre elas similitude de circunstâncias, sendo insuficiente para esse 

fim a mera transcrição de ementas (precedentes: REsp n.º 425.467 - 

MT, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJ de 

05/09/2005; REsp n.º 703.081 - CE, Relator Ministro CASTRO MEIRA, 

Segunda Turma, DJ de 22/08/2005; AgRg no REsp n.º 463.305 - PR, 

Relatora Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJ de 

08/06/2005). 3. Ademais, o recurso especial interposto com esteio na 

alínea c é cabível quando a corte de origem tiver atribuído à lei 

federal interpretação diferente da conferida por outro tribunal, haja 

vista que a finalidade é justamente possibilitar a uniformização da 

jurisprudência dos tribunais acerca da interpretação da lei federal. 4. 

In casu, o Município recorrente aduz que: "O acórdão oriundo da 

SEGUNDA CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

RONDÔNIA, cuja decisão se dera por unanimidade de votos, 

entendeu que às sociedades civis uniprofissionais, com caráter 

empresarial, frise-se, gozam do privilégio previsto no Art. 9º, § 3º, do 

Decreto-Lei Federal Nº 406/68 (...) Já o acórdão paradigma oriundo da 

SEGUNDA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A 

UNANIMIDADE, assentara o entendimento segundo o qual têm 

direito ao tratamento diferençado ao recolhimento do tributo ISSQN 

as sociedades civis uniprofissionais, cujo objeto contratual se 

destina à prestação de serviço especializado, com responsabilidade 

social e sem caráter empresarial.". 5. Ocorre que, diferentemente do 

alegado, o acórdão recorrido entende que é cabível o recolhimento 

do ISS mediante alíquota fixa justamente por não ser a sociedade 

requerente uma sociedade com finalidade empresarial, coadunando-

se com a jurisprudência do STJ, senão vejamos:"Com efeito, a 

sociedade simples constituída por sócios de profissões 
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legalmente regulamentadas, ainda que sob a modalidade jurídica de 

sociedade limitada, não perde a sua condição de sociedade de 

profissionais, dada a natureza e forma de prestação de serviços 

profissionais, não podendo, portanto, ser considerada sociedade 

empresária pelo simples fato de ser sociedade limitada. É 

exatamente o caso da apelada. Extrai-se do contrato social que a 

sociedade é composta por dois médicos e seu objeto é a exploração, 

por conta própria, do ramo de clínica médica e cirurgia de 

oftalmologia e anestesia. Como frisado na sentença, apesar de 

registrada na Junta Comercial, a apelada tem características de uma 

sociedade simples, porquanto formada por apenas dois sócios, 

ambos desempenhando a mesma atividade intelectual de forma 

pessoal e respondendo por seus atos. Diante desses elementos, 

entendo que a sociedade simples limitada, desprovida de elemento 

de empresa, atende plenamente às disposições do Decreto-lei n. 

406/68, e, em relação ao ISS, devem ser tributadas em valor fixo, 

segundo a quantidade de profissionais que nela atuam. (...) Assim, 

verificada que a apelada preenche os requisitos das sociedades 

uniprofissionais, uma vez que assim caracteriza-se toda aquela 

sociedade formada por profissionais liberais que atuam na mesma 

área, legalmente habilitados nos órgãos fiscalizadores do exercício 

da profissão e que se destinam à prestação de serviços por meio do 

trabalho pessoal dos seus sócios, desde que não haja finalidade 

empresarial, impõe-se a manutenção da sentença que lhe garantiu o 

direito de recolher o ISS mediante alíquota fixa, em conformidade 

com o Decreto-lei n. 406/68, bem como em compensar a quantia paga 

a maior." 6. Agravo Regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 

1205175 RO 2010/0145557-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de 

Julgamento: 26/10/2010,  T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/11/2010) 
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Diante disso, resta demonstrada a ilegalidade na 

conduta praticada pela Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, ao 

introduzir questão a respeito da responsabilidade limitada dos sócios para o 

desenquadramento do regime especial de tributação do ISS, a qual requer seja 

reconhecida por meio do presente mandado de segurança.  

 

4 – DA RESPONSABILIDADE LIMITADA 

DOS SÓCIOS PERANTE A SOCIEDADE 

QUE NÃO SE CONFUNDE COM A 

NATUREZA DA ATIVIDADE E SUA 

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL.   

 

Com a finalidade de esclarecer a ilegalidade 

praticada pela Secretaria de finanças da Prefeitura de São Paulo, é importante trazer 

a tona que a responsabilidade pessoal do profissional no desempenho da atividade, 

a qual demanda o enquadramento no regime especial de tributação, não se 

confunde com a sua responsabilidade perante a sociedade; se ela é limitada ou 

ilimitada.  

Ou seja, a Secretaria de Finanças parte de uma 

confusão de conceitos, para desenquadrar as sociedades do regime especial de 

tributação, sem observar a correta natureza da atividade exercida, bem como a 

responsabilidade pessoal do profissional.  

Assim, não é pelo fato de possuírem a expressão 

“Limitada” que as sociedades de profissionais passam a serem sociedades 

empresárias. Tanto as sociedades simples quanto as sociedades empresárias 

podem ter sua forma societária como “sociedade limitada”. 

Segundo ensinamentos do professor Fábio Ulhoa 

Coelho, para verificar a diferença entre sociedade simples limitada e sociedade 

empresária, pode-se diferenciá-las entre sociedade de pessoas e sociedade de 

capital e, para isso pode adotar critérios e, dentre estes, dois se destacam: grau de 
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dependência da sociedade em relação a qualidades subjetivas dos sócios e 

responsabilidade dos sócios nas suas obrigações. 

Pelo primeiro critério, o doutrinador citado, nos 

ensina que, basicamente, “as sociedades de pessoas são aquelas em que a 

realização do objeto social de suas atividades depende muito mais da 

capacidade individual/intelectual dos seus sócios do que uma contribuição 

material econômica”.1 

Assim, temos que na sociedade de capital a 

contribuição financeira, o investimento é muito mais importante do que o 

conhecimento técnico dos sócios, ou seja, o cunho econômico para o investimento é 

muito maior do que o conhecimento técnico para o exercício do objeto a ser 

prestado. 

Pelo segundo critério para a personalização de uma 

sociedade de pessoas ou de capital seria “no cumprimento das suas obrigações 

sociais, ou seja, a responsabilidade no cumprimento das obrigações. De modo 

bem sucinto na sociedade de pessoa a responsabilidade do sócio é ilimitada, 

ou seja, ele responde pessoalmente e ilimitadamente por todas as obrigações 

sociais que possam advir para a sociedade, ao passo que na sociedade de 

capital tem a responsabilidade limitas as quotas de cada sócio”.2 

Assim sendo, ao contrário do ato coator praticado, 

para se desenquadrar a sociedade profissional, que é uma sociedade simples, 

passando a caracterizá-la como sociedade empresária, não basta ter em sua 

denominação social a expressão “Limitada” ou “LTDA”, como pretende o fisco 

municipal de São Paulo, pois, o regime societário da sociedade simples pode ser 

limitado e devem ser observadas todas as diferenças apontadas acima para ver o 

correto enquadramento como sociedade empresária ou sociedade simples. 

                                                 

1
 COELHO, Fábio Ulhoa, curso de direito comercial, vol. 2, ed. Saraiva, p.24, 1999. 

2
 Op cit, p. 28 
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É Importante frisar, então, que a municipalidade 

importa o conceito do direito comercial de forma torpe para pretender o 

desenquadramento das sociedades representadas pelo impetrante do regime 

especial de tributação. Isso porque, a responsabilidade limitada do sócio perante a 

sociedade, não se confunde com a sua responsabilidade profissional, na qual se 

baseia o regime especial de tributação. 

A título elucidativo salta-se que com a introdução 

da empresa individual de responsabilidade limitada na ordem jurídica brasileira, pela 

Lei n.º 12.441 de 2011, fica clara que a responsabilidade pessoal do sócio perante a 

empresa, que no caso do exemplo o único sócio tem ela limitada, não se confunde 

com sua responsabilidade profissional.  

Deve ser analisado, também, que a lei estabelece 

que, independentemente da forma do exercício da atividade econômica, os 

dedicados às atividades intelectuais, de artesanato ou artísticas, sempre se 

consideram sociedades simples. 

Segundo a professora Betina Treiger 

Grupenmacher3, “a adoção de forma societária não é dicrímen a ser 

considerado apto para autorizar o legislador e a autoridade fazendária a 

dispensar tratamentos tributários diferenciados para os profissionais 

autônomos e para os profissionais liberais constituídos em sociedade. A forma 

societária tem o único e exclusivo intuito de união de esforços para a 

consecução de um bem comum, sem que tal circunstância possa caracterizar 

como de natureza empresaria”. 

Em outras palavras significa dizer que não é em 

virtude de sua forma societária, no caso em tela ter a expressão “Limitada” no nome 

empresarial que descaracteriza o modo de como a sociedade profissional 

desenvolve a natureza de sua prestação de serviços, sendo de forma pessoal e 

respondendo ilimitadamente. 

                                                 

3
 GRUPENMACHER, Betina Treiger, O ISS e a LC 116, ed. Dialética, p48, são Paulo, 2003. 
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O artigo 966, parágrafo único do Código Civil é claro 

ao prescrever que não será considerado empresário quem exercer 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. 

E, não sendo considerados empresários os 

profissionais das sociedades uniprofissionais, por exercerem pessoalmente suas 

atividades de profissões regulamentadas de modo pessoal, com responsabilidade 

ilimitada, não pode ser classificados como sociedades empresariais somente pelo 

fato da expressão “Limitada” em sua razão social. 

O artigo 982, do Código Civil, demonstra que será 

sociedade empresária a sociedade que tenha por objeto atividades próprias de 

empresário e, como os profissionais das uniprofissinoais não são considerados 

empresários, querer classificar a sociedade como empresária pela expressão 

“LIMITADA” na razão social é dar conceituação que não está no ordenamento 

jurídico vigente. Salta-se a dicção do referido artigo: 

“Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se 

empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de 

atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, 

simples, as demais. 

Parágrafo único. Independentemente de seu 

objeto, considera-se empresária a sociedade por 

ações; e, simples, a cooperativa.” 

Além disso, na Iª, III, IV e Vª Jornada de Direito Civil, 

Coordenado pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar, do Conselho de Justiça Federal, 

vinculado ao STJ foram aprovados os enunciados 57, 193, 194,195, 382 e 474, com 

o seguinte teor: 
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Enunciado 57: 

Art. 983: A opção pelo tipo empresarial não 

afasta a natureza simples da sociedade. 

 

Enunciado 193: 

Art. 966: O exercício das atividades de natureza 

exclusivamente intelectual está excluído do 

conceito de empresa. 

 

Enunciado 194: 

Art. 966: Os profissionais liberais não são 

considerados empresários, salvo se a 

organização dos fatores da produção for mais 

importante que a atividade pessoal desenvolvida. 

Enunciado 195: 

Art. 966: A expressão “elemento de empresa” 

demanda interpretação econômica, devendo ser 

analisada sob a égide da absorção da atividade 

intelectual, de natureza científica, literária ou 

artística, como um dos fatores da organização 

empresarial. 

 

Enunciado 382: 

Nas sociedades, o registro observa a natureza da 

atividade (empresarial ou não - art. 966); as 

demais questões seguem as normas pertinentes 

ao tipo societário adotado (art. 983). São 

exceções as sociedades por ações e as 

cooperativas (art. 982, parágrafo único). 

 

Enunciado 474: 

Art. 983: Os profissionais liberais podem 

organizar-se sob a forma de sociedade 
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simples, convencionando a responsabilidade 

limitada dos sócios por dívidas da sociedade, a 

despeito da responsabilidade ilimitada por atos 

praticados no exercício da profissão. 

 

O tipo societário pode ser Limitada, mesmo para as 

sociedades de natureza Simples, observando o artigo 983, combinado com o artigo 

982, parágrafo único, do Código Civil. Não há de se confundir limitação de 

responsabilidade do tipo societário com a ilimitada responsabilidade dos sócios na 

prestação dos serviços objeto da sociedade. Esta é o que, precipuamente, 

caracteriza a sociedade uniprofissional, e não é excluída pelo tipo societário utilizado 

na composição da sociedade. 

Há de se ressaltar que a competência para legislar 

sobre “direito das empresas” é exclusivamente federal, não cabendo ao município a 

interpretação divergente do que está estabelecido na lei, conforme exposto acima. 

Deste modo, não é em virtude de conter a 

designação LTDA no nome, somente para descrição de tipo societário, que impede 

a sociedade simples de ser uniprofissional, sendo fator determinante o tipo de 

atividade exercida pela sociedade. Assim, fica evidente o ato coator praticado pela 

Secretaria de finanças da Prefeitura de São Paulo.  

 

 

5 - DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – 

PERICULUM IN MORA / FUMUS BONIS JURIS. 

 

A Constituição Federal Brasileira, bem como a Lei 

12.016/2009 asseguram a proteção ao direito líquido e certo quando lesados ou na 

iminência de lesão por ato de autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. 

Há de se preencherem os requisitos do “fumus boni 

iuris” e o “periculum in mora” os quais se fazem presentes no caso em tela. 
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Os relevantes fundamentos jurídicos, ou seja, “fumus 

boni iuris”, se revelam pelos próprios argumentos expedidos ao longo dessa inicial, 

restando patente que, ao inserir a questão na D-SUP de que se tiver a expressão 

“LIMITADA” ou “LTDA” na razão social irá ocorrer o desenquadramento da SUP, 

retroagindo até 5 anos, fere totalmente o disposto no Decreto - Lei 406/68, artigo 9º, 

e Lei 13.701/2003, artigo 15 e 16, uma vez que as referidas legislações em nenhum 

momento disciplina sobre a expressão utilizada na razão social e, sim, traz os 

requisitos para que possa ser uma sociedade uniprofissional, como a 

responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios, ser constituídas pelos profissionais 

habilitados para desempenhar o objeto do contrato social e, ainda, ao modificar o 

conteúdo da obrigação no decorrer do prazo de entrega fere os princípios 

constitucionais da isonomia, segurança jurídica, neutralidade concorrencial do 

tributo, proteção à confiança e o contraditório e ampla defesa. 

O art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, que regulamenta o 

mandado de segurança, estabelece: 

“Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 

(...) 

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido, quando houver fundamento relevante e 

do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo 

facultado exigir do impetrante caução, fiança ou 

depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica”. 

 

A norma viabiliza a suspensão do ato tido como 

abusivo ou ilegal, nas hipóteses que menciona. A relevância do fundamento pode 

ser entendida como a plausibilidade do direito invocado ou, na expressão latina, 

“fumus boni iuris”. Já a ineficácia da medida, verificável caso não seja deferida de 

imediato, refere-se ao chamado “periculum in mora”. 
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No presente feito, se encontram demonstrados que a 

alteração promovida na D-SUP, com a inclusão da pergunta “Esta sociedade adota 

o modelo de responsabilidade limitada, constando em seu nome empresarial a 

expressão ‘Limitada’ ou ‘LTDA’? ( ) Sim ou ( ) Não”, ocasionando o 

desenquadramento para quem responder de forma afirmativa, retroagindo aos 

últimos 5 anos vai em contramão ao que a legislação vigente prevê e contra os 

princípios previstos em nossa Lei Maior. 

Também é cristalino o “periculum in mora”, uma vez 

que não sendo deferida a liminar e realizado a exclusão do regime tributário fixo de 

recolhimento de ISS, não sendo mais SUP, com o agravante de retroagir até os 

últimos 5 anos, importará em danos gravíssimos aos representados do Impetrante, 

ficando com certeza em enormes dificuldades, não podendo se manterem 

financeiramente, podendo, ainda, ter que encerrar suas atividades, 

consequentemente, o que convolará na dispensa  dos seus empregados, pois, a 

sociedade profissional, também exerce um fundo social, gerando emprego, e riqueza 

para nosso País. 

O interesse preventivo de agir ressalta aos olhos, na 

medida em que os representados do Impetrante estão sendo extirpados de seu 

direito em poder atuar enquanto sociedade uniprofissional e, consequentemente, 

recolher o ISS pelo regime fixo, serão detentores de um indébito tributário, oriundo 

dos pagamentos a maior de ISS, acrescidos de multa e juros, que se tornarão 

impagáveis. 

No que diz respeito ao relevante fundamento, nada 

mais representa do que a garantia de preservação dos direitos assegurados pelo 

ordenamento jurídico. 

Além disso, o simples convencimento de Vossa 

Excelência, ainda que num exame superficial da matéria exposta, já justificaria a 

concessão da medida liminar. Isto porque a decisão liminar estaria impedindo a 

perpetuação e bloqueando uma interpretação claramente viciada. 

No caso em tela, não restam dúvidas de que há 

ofensa ao direito líquido e certo pelas inconstitucionalidades e ilegalidades já 
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exaustivamente apontadas no presente mandado, ferindo o princípio constitucional 

da isonomia e da segurança jurídica dentre vários outros fundamentos jurídicos 

elencados. 

Portanto deverá ser concedida a liminar, a fim de se 

determinar seja concedida a garantia para o fim de determinar que a autoridade 

coatora não realize a exclusão das SUPs tendo apenas como fundamentação a 

pergunta de se a sociedade tenha em seu nome empresarial a expressão “LTDA” e, 

promova a reintegração como SUPs de representados do Impetrante que tenham 

sido excluídos em virtude desta questão. 

Ainda, podemos nos valer do Novo Código de 

Processo Civil, artigo 300, para a concessão da tutela de urgência, pois, encontram-

se presentes os elementos para a sua concessão sendo a probabilidade do direito e 

o perigo de dano. 

Fica claro o cumprimento destes requisitos no 

momento em que ao entregar a declaração com a alteração promovida pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo não coaduna com o artigo 9º, do Decreto Lei 

406/68 e o artigo 15 da Lei 13.701/2003, estando de forma clara a afronta aos 

preceitos legais, a probabilidade do direito a ser aplicado ao contribuinte é de poder 

continuar a ser uma SUP mesmo colocando sim para a pergunta inserida na 

alteração do dia 05.09.2016 na D-SUP. 

O perigo de dano ocorre justamente no momento em 

que ao desenquadrar as SUPs, em virtude da pergunta inserida na alteração do dia 

05.09.2016, ou seja, a questão “Esta sociedade adota o modelo de responsabilidade 

limitada, constando em seu nome empresarial a expressão “’Limitada’ ou ‘LTDA’? ( ) 

Sim ( ) Não”, em caso positivo, com a retroatividade até o máximo dos últimos 5 

anos, irá trazer danos irreversíveis as sociedades desenquadradas e, para que não 

ocorra essa situação, se faz de extrema urgência e relevância que seja deferida a 

Liminar. Por outro lado, para a Prefeitura não ocorrerá prejuízo algum com o 

deferimento da Liminar, diante de sua total reversibilidade. 

Como se verá adiante, o pedido LIMINAR se limita a 

não permitir a exclusão da sociedade com LTDA ou LIMITADA em sua 
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denominação social do regime de ISS diferenciado, não havendo requisição para 

alterar a declaração ou seu modelo. Assim, no decorrer do processo, poderá manter 

a questão em sua Declaração e, em remota hipótese de entender este juízo que a 

questão debatida poderia ensejar o desenquadramento das sociedades, a Prefeitura 

poderá realizar então o desenquadramento das sociedades uniprofissionais que 

tenham declarado que contém em sua denominação a expressão “LTDA” ou 

“LIMITADA”. 

 

 

6 – DA JURISPRUDÊNCIA. 

 

 

Com a finalidade de elucidar e garantir robustez as 

alegações versadas na presente inicial, saltam-se alguns entendimentos colhidos em 

diversas cortes brasileiras, além daqueles já trazidos à tona. Vejamos: 

 

AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO 

FISCAL. ISSQN. ART. 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 

406/68. SOCIEDADE SIMPLES. ADOÇÃO DO TIPO 

SOCIETÁRIO DA LIMITADA. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO 

DE RESPONSABILIADE 

LIMITADA DOS SÓCIOS AO CAPITAL SOCIAL E DE 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ENTRE OS SÓCIOS QUE 

NÃO DESNATURA A SOCIEDADE SIMPLES. - O art. 9º, §§ 

1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 foi recepcionado pela 

CRFB/88, conforme entendimento há muito sedimentado 

no Supremo Tribunal Federal. - Apesar disso, o benefício 

do recolhimento fixo do ISS não é estendido para toda e 

qualquer sociedade. - Conforme entendimento pacífico no 

âmbito do STJ e desta Corte, somente as sociedades 



                                                                                                                                  

 
28 

que possuem as atividades indicadas no § 3º, do art. 9º,do 

Decreto-Lei nº 406/1968, podem se beneficiar das 

alíquotas fixas, e desde que a sociedade não seja 

caracterizada como empresária. - A sociedade simples ao 

adotar, por exemplo, o tipo de sociedade limitada, não a 

transforma automaticamente em sociedade empresária - 

ente para o qual é vedada a inclusão no regime tributário 

favorecido de ISS Entendimento extraído do art. 983, 

segunda parte, do CC, que é reforçado pelos enunciados 

57 e 474, ambos da Jornada de Direito Civil, promovida 

pelo Conselho da Justiça Federal. Adotar entendimento 

de que a opção pela forma limitada converte a sociedade 

simples em empresária contraria frontalmente o Código 

Civil, bem como desconsidera conceitos básicos do 

direito empresarial, o que é... vedado pelo art. 110, do 

CTN. - A previsão de distribuição de lucros é elemento de 

qualquer sociedade, seja empresária ou não, caso 

contrário, estar-se-á diante de uma associação, em que se 

sabe, a distribuição e auferimento de lucro é vedada. 

Inteligência dos arts. 981 e 997, VI e 1007 (os dois últimos 

inseridos no capítulo que disciplina a própria sociedade 

simples), todos do CC. Entendimento fixado no 

enunciado 475, do CJF. - Portanto, o fato de a apelante 

optar pelo tipo societário da limitada, e a despeito de o 

contrato social prever distribuição de lucros e a limitação 

da responsabilidade dos sócios ao valor das quotas 

sociais não servem para afastar a incidência do disposto 

no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, porquanto o que 

define a natureza empresária ou não da sociedade é o seu 

objeto: se for explorado com empresarialidade 

(profissionalismo e organização dos fatores de 

produção), a sociedade será empresária, não fazendo jus 

ao recolhimento do ISS na forma fixa; e, porém, ausente 
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a empresarialidade, a sociedade será simples, podendo 

se valer da tributação privilegiada do ISS. - No caso, 

inexiste o requisito da organização dos fatores de 

produção, pois se está diante de uma sociedade simples 

que tem por objeto social a execução de projetos e obras 

de engenharia, prestados diretamente pelos sócios, em 

que o profissional responde pessoalmente pelos serviços 

prestados. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 

7006801578... Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, 

Julgado em 25/02/2016). 

 

 

AgRg nos EDcl no AREsp 233.352/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/11/2012, DJe 28/11/2012 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. ISS. 

DECRETOLEI N. 406/68. SOCIEDADES 

UNIPROFISSIONAIS (MÉDICOS). REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

COTEJO ANALÍTICO. 

(...) 

2. A sociedade civil faz jus ao benefício previsto no art. 

9º, § 3º, do DL n. 406/68, desde que preste serviço 

especializado, com responsabilidade pessoal e sem 

caráter empresarial. 

(...) 
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Agravo regimental improvido.  

 

EREsp 866.286/ES, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/09/2010, 

DJe 20/10/2010 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. 

BASE DE CÁLCULO DO ISS DIFERENCIADA. DECRETO-

LEI 

Nº 406/68. ATIVIDADE NÃO EMPRESARIAL. 

1. As sociedades uniprofissionais somente têm direito ao 

cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9º 

parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, quando os 

serviços são prestados em caráter personalíssimo e, 

assim, prestados no próprio nome dos profissionais 

habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva 

responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito 

empresarial. 

2. Precedente da Primeira Seção (AgRgEREsp nº 

941.870/RS, da minha Relatoria, in DJe 25/11/2009). 

3. Embargos de divergência rejeitados. 

TJ-PR - APL: 14295126 PR 1429512-6 (Acórdão), Relator: 

Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 

23/02/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1070 29/02/2016 

DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da 

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná, por unanimidade de votos em conhecer e 



                                                                                                                                  

 
31 

dar provimento ao recurso de Apelação 1, e não conhecer 

do recurso de Apelação 2. Ementa: 1. apelação cível. 

Tributário. ação declaratória visando reconhecimento do 

direito ao pagamento de ISS fixo. sentença de 

improcedência e condenação do contribuinte ao 

pagamento de honorários advocatícios. Sociedade uni 

profissional de médicos. 2. Apelação (1) do contribuinte. 

Enquadramento no iss fixo. Possibilidade. art. 10 da lei 

complementar municipal 40/2001. Pessoalidade na 

prestação dos serviços. Remuneração dos sócios 

consoante a produção, e não ao valor correspondente 

das quotas ausência de elemento de empresa. 

Responsabilidade ilimitada. Concessão do benefício. 

Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbências. 3. 

Apelação (2) do município de Curitiba. Majoração dos 

honorários. Perda de objeto. Não conhecimento. 4. 

Recurso de apelação (1) provido. recurso de apelação (2) 

não conhecido. (TJPR - 3ª C.Cível C - 1429512-6 - Curitiba 

- Rel.: Denise Hammerschmidt - Unânime - - J. 23.02.2016) 

 

 

7 – DOS REQUERIMENTOS: 

 

Conforme demonstrado, o Impetrante representa a 

categoria econômica das empresas de arquitetura e engenharia consultiva, com 

poderes para defesa dos direitos dos seus associados em juízo não resta alternativa 

que não seja determinada a exclusão da pergunta a cerca da responsabilidade 

limitada dos sócios no questionário eletrônico D-SUP. 

a) Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, requer que haja o deferimento e a concessão da medida LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARS, suspendendo o ato que deu motivo ao presente 

mandamus, ou seja, suspender os efeitos da exclusão do regime de 
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tributação fixa de recolhimento de ISS pelas SUPs, dos representados do 

Impetrante, com base na questão “Esta sociedade adota o modelo de 

responsabilidade limitada, constando em seu nome empresarial a expressão 

‘Limitada’ ou ‘LTDA’? ( ) Sim ( ) Não”, inserida na modificação da D-SUP do dia 

05.09.2016, em virtude de tal ato estar eivado de inconstitucionalidade e ilegalidade, 

estando presentes e comprovados o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” e; 

 

b) Em medida definitiva, seja concedida a 

segurança, objetivando assegurar o direito aos representados do Impetrante 

de ter a sua permanência como sociedade uniprofissional, recolhendo o ISS de 

forma fixa aos cofres da Prefeitura Municipal de São Paulo, independente de 

possuir a expressão “LIMITADA” ou “LTDA” em seu nome empresarial, ao 

possuírem todos os requisitos de SUPs previstos no Decreto-Lei 406/68, artigo 

9º, e Lei 13.701/2003, artigo 15 e 16 do município de São Paulo; 

c) seja a Autoridade Impetrada intimada 

para prestar informações no prazo legal; 

d) sejam as intimações decorrentes 

efetuadas em nome dos seguintes profissionais: Manoel Bento de Souza 

(OAB/SP. 98.702) e Rita de Cássia Spalla Furquiim (OAB/SP. 85.441) e Arthur 

Gonçalves Spada (OAB/SP 342.663). 

 

 Em razão do valor inestimável, atribui-se a 

presente a importância de R$ 1.000,00 para efeito de alçada.   

 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 20 de outubro de 2.016. 
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- MANOEL BENTO DE SOUZA –    - ARTHUR GONÇALVES SPADA - 
            OAB/SP nº. 98.702      OAB/SP. 342.663 

 


