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“O tributo é um fantástico instrumento de poder,
de domínio, de controle da sociedade. Serve,
fundamentalmente, aos governantes (burocratas e
políticos), tendo às vezes, um efeito colateral – mas
não absolutamente necessários – que é permitir
Estado prestar serviços públicos”.
(Ives Gandra da Silva Martins)
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi executado pela Coroa
Portuguesa, pelo motivo que se revoltou contra a cobrança do quinto e a prática da
derrama. O quinto era um imposto de 20% sobre todo o ouro produzido no Brasil. A
derrama correspondia à cobrança violenta dos impostos em “atraso” dos cidadãos,
fossem ou não devedores de fato.
Alguma semelhança com os dias de hoje? A única diferença é a de que
atualmente se paga em torno de 38% do PIB, ou seja, mais do que era exigido na
época de Tiradentes.
Os setores comerciais e industriais já estão no limite do suportável de
suas capacidades contributivas, enquanto o setor de serviços está à mercê da
ganância de tributação por parte da União e Municípios. A grande diferença é que os
setores comerciais e industriais repassam grande parte da carga tributária em seus
preços, se beneficiam de créditos oriundos da aquisição de mercadorias para
revenda ou insumos para transformação, diminuído sobremaneira o desembolso com
a participação de seu lucro.
Já o setor de serviços, mormente as de Profissionais Liberais de
Profissões Regulamentadas, objeto deste trabalho, não têm o direito de repassar
para os seus clientes, parte da carga tributária e nem tão pouco aproveitar créditos
de aquisição ou transformação, sendo-lhes aplicada à tributação plena.
Desta forma é que torna-se essencial à adequação da carga tributária,
aplicando todos os recursos interpretativos das Leis sobre a matéria na realização
pelo pagamento de tributos justo.
Avaliar o que seja tributo justo a princípio nos parece elisão fiscal, mas
segundo Fabretti: “a economia tributária é resultante da adoção da alternativa legal
menos onerosa ou de lacuna da lei, logo a elisão fiscal é legítima e lícita, pois é
alcançada por escolha de acordo com o ordenamento jurídico”. (in Direito Tributário
para Cursos de Administração e Ciências Contábeis, pág. 139).
O princípio do dever fundamental de pagar o justo tributo possui base
empírica no art. 3º, I da Constituição Federal e nos artigos constitucionais que
distribuem competência tributária aos entes da federação.
Segundo

levantamento

do Instituto Brasileiro

de

Planejamento

Tributário – IBPT, nos últimos 16 anos foram editadas 219.795 normas tributárias
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sendo que 23.916 na esfera federal, 65.986 na esfera estadual e 129.893 na esfera
municipal, perfazendo uma média de 56 normas tributária por dia útil ou 2,3 normas
por hora.
Na maioria das vezes estes normativos vão de encontro à Constituição
e/ou Leis Complementares, em flagrante desrespeito a hierarquia da legislação,
gerando processos judiciais para o cumprimento do direito.
A idéia desse trabalho se deu pela crescente demanda na
transformação de sociedades limitadas para as sociedades simples pura, formadas
por profissionais liberais de profissões regulamentadas e a geração de elevado
número de Autos de Infração que refletem a cobrança da diferença de valores pagos
pelas sociedades por profissionais liberais e o percentual fixo sobre o faturamento
destas sociedades.
Para se alcançar os objetivos, necessário de faz delinear com
profundidade a definição de Profissionais Liberais e em sociedade, suas
características e fundamentos legais para que se tenha uma idéia concreta da
cobrança de ISSQN da prestação de serviços destes profissionais.

2 OS PROFISSIONAIS LIBERAIS

De início, será realizado um breve delineamento histórico sobre a
profissão liberal e, em seguida, tratar-se-á do profissional liberal (quem pode sê-lo?),
partindo de um conceito tradicional até seu entendimento atual. De modo sucinto,
serão analisadas as novas tendências das atividades liberais e a ética que envolve a
atuação desses profissionais, sem descuidar do monopólio de algumas atividades
por eles exercidas, condicionados nos seguintes tópicos:

1. A profissão liberal e seu aspecto histórico;
2. O profissional liberal em sua definição;
3. As atividades liberais;
4. As profissões liberais;
5. A ética e o monopólio profissional e,
6. As Profissões Liberais Regulamentada

2.1 A PROFISSÃO LIBERAL E SEU ASPECTO HISTÓRICO

8

As atividades humanas se confundem com a própria origem da raça
humana uma vez que desde os primórdios, o homem já campeava algum modo para
garantir sua subsistência, seja pela caça ou pesca cujo sucesso dependia apenas de
suas destrezas e habilidades manuais. Dessa forma um dos nossos mais antigos
ancestrais, o "homo habilis", estaria dando início ao que atualmente é denominado
trabalho.
Na concepção da palavra trabalho e o modo como ele é exercido se
difere bastante dos tempos passados, já que ele deixou de ser meramente manual.
Atualmente, segundo de Plácido e Silva (in Vocabulário Jurídico. 16. ed.at. Rio de
Janeiro: Forense, 1999. p. 823.):

“deve-se entender como trabalho todo esforço físico, ou
mesmo intelectual, na intenção de realizar ou fazer qualquer
coisa, dirigida com um fim econômico, isto é, para produzir
uma riqueza ou uma utilidade, suscetível de uma avaliação ou
apreciação monetária”.

Além do mais, a faculdade de cada indivíduo escolher a espécie de
trabalho em que deseja aplicar sua atividade, ou seja, é livre a escolha da profissão
que, conforme consta no Dicionário Aurélio (in Pequeno Dicionário Brasileiro da
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nacional, 1985. p. 984.):
"é

qualquer das atividades, de caráter permanente, em que se

desdobra o trabalho realizado em uma sociedade".

Certa é livre a escolha da profissão, que o legislador constituinte assim
proclamou no art. 5º, inciso XIII da Constituição Federal:

"é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer;".

9
Uma das formas de se exercer uma profissão é com total autonomia,
livre de qualquer subordinação a um patrão ou chefe. É de grande valia consignar o
conceito de profissão liberal elaborado por De Plácido e Silva (op. cit, p. 647):
“Pela adjetivação liberal, do latim "liberalis", de "líber" (livre),
literalmente, assim se deve entender toda profissão, que possa
ser exercida com autonomia, isto é, livre de qualquer
subordinação a um patrão ou chefe. Dessa Forma, é a
expressão usada para designar toda profissão, em regra de
natureza intelectual, que se exerce fora do todo espírito
especulativo, revelada pela independência ou autonomia do
trabalho que exerce”.

Já

no

pensamento

de

Fernando

Antônio

Vasconcelos

(in

Responsabilidade do Profissional Liberal nas Relações de Consumo. Curitiba: Juruá,
2003. p.17.):
“[...] é aquela que se caracteriza pela inexistência, em geral,
de

qualquer

vinculação

hierárquica

e

pelo

exercício

predominantemente técnico e intelectual de conhecimentos
especializados, concernentes a bens fundamentais do homem,
como a vida, a saúde, a honra, a liberdade”.

Torna-se difícil, se não impossível, precisar o marco histórico do
surgimento da profissão liberal, já que inúmeros são os modos pelos quais essas
profissões são exercidas. Pode-se dizer que sua origem surgiu concomitantemente
com as necessidades humanas.
Desde longa data, há sinais de atividades humanas que posteriormente
seriam consideradas liberais. A titulo exemplificativo, podemos citar os magos ou
feiticeiros, que mesmo antes de Cristo já preparavam poções ditas milagrosas,
visando curar os enfermos das mazelas da época; os "guarda-livros", conhecidos
atualmente como contadores e que tiveram sua origem juntamente com a expansão
comercial; a atividade advocatícia que, como defesa de pessoas, direitos, bens e
interesses, teriam surgido no terceiro milênio antes de Cristo, na Suméria.
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Com as grandes transformações ocorridas no cenário histórico,
principalmente com a intensificação das atividades comerciais e industriais,
aumentaram consideravelmente a quantidade de contratos realizados; evoluíram as
técnicas utilizadas, e em alguns casos houve especialização, fazendo com que
certos ofícios pudessem ser exercidos apenas por profissionais com formação e
registro habilitatório, requisitos para o exercício de certos ofícios, já foram elementos
distintivos, iniciando-se por Roma.
Em contrapartida, os trabalhos profissionais ("operae liberales"),
consistentes em tarefas ou serviços, eram aqueles exercidos por profissionais
liberais, tais como, médicos, advogados, professores, agrimensores etc. Vale
mencionar ainda que, para os romanos, o labor intelectual estava intimamente ligado
à dignidade do homem, acarretando para o beneficiário o dever de reconhecimento e
gratidão, podendo esta se converter em pecúnia, que não tinha o sentido de
pagamento pelos serviços prestados, mas uma "gratia" ou "gratificatio", espécie de
compensação honorífica que deixava as partes devidamente compensadas.
A partir do século XVI até meados do século XVIII, durante a chamada
era moderna, a profissão liberal viveu seu apogeu, sendo objeto de vários privilégios
que diferenciavam a classe desses profissionais (nobreza) das demais (burguesia).
Durante a Revolução Francesa (1789-1799) tais privilégios, como
isenções de taxas tributárias e contribuições ao rei, desapareceram, já que os
burgueses passaram a aderir às idéias de filósofos iluministas como Montesquieu,
Diderot e Rousseau que defendiam a igualdade de todos perante a lei. Já no século
XIX, as categorias profissionais se reergueram, elaborando seus próprios
regulamentos internos, sendo parte realizada pelas próprias entidades profissionais
interessadas e outras impostas pelo Estado.
Atualmente, as categorias profissionais têm seguido as mesmas
diretrizes já impostas no século passado, com poucas mudanças. É certo que muitas
dessas categorias desapareceram devido aos grandes avanços tecnológicos e
científicos enquanto várias outras, por este mesmo motivo, iniciaram suas atividades.
Corroborou-se ainda mais a necessidade do profissional ser registrado
no seu órgão de classe para que exercesse sua profissão, caracterizando assim, um
verdadeiro monopólio profissional, já que mesmo aquele que necessita do serviço e
sabe fazê-lo, não poderá realizá-lo por não ostentar as qualificações legais
pertinentes e até mesmo por uma de questão de segurança social.
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2.2 O PROFISSIONAL LIBERAL

A definição da expressão "profissional liberal" tem sofrido algumas
mudanças, quer pelo avanço tecnológico e científico que fizeram surgir mais opções
de trabalho, quer pelo grande número de cursos técnicos e profissionalizantes
inseridos por instituições privadas.
Inicialmente foi considerado profissional liberal aquele que exercia
atividade

ausente

de

qualquer

vinculação

hierárquica

e

pelo

exercício

preponderantemente técnico e intelectual de conhecimentos. Nesse mesmo sentido,
mas com algumas adaptações, Oscar Ivan Prux, (in Responsabilidade Civil do
Profissional Liberal no Código de Defesa do Consumidor. Belo Horizonte: Del Rey,
1998. p. 107) define profissional liberal como sendo:
“[...] uma categoria de pessoas, que no exercício de suas
atividades

laborais,

é

perfeitamente

diferenciada

pelos

conhecimentos técnicos reconhecidos em diploma de nível
superior, não se confundindo com a figura do autônomo”.

Nesse

mesmo

sentido

RIBAR,

Geórgia,

(in

O

Sistema

da

Responsabilidade Civil do Profissional Liberal no Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo: LTr, 2003. p. 65.):
“[...] sempre que atue de forma independente, no sentido de
não serem funcionários de um empregador”.

Tais argumentos já não mais prosperam nos dias atuais, pois mesmo
quem não possua formação acadêmica ou universitária pode exercer uma profissão
liberal, tal como aquele que freqüentou os bancos acadêmicos. A distinção entre
trabalho técnico, manual e intelectual não deve florescer, até mesmo por uma
imposição legal, visto que o inciso XXXII, artigo 7º da Constituição da República
proíbe a distinção entre quaisquer desses trabalhos.
Para Vasconcelos (op. Cit; p. 26) ainda estabelece alguns critérios para
definir o que seja um profissional liberal, partindo de elementos característicos e
distintivos dessa profissão, os quais seguem transcritos devido sua pertinência ao
tema:
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a) habitualidade – aquele modo de vida adotado pelo profissional, que faz da
sua profissão algo inerente à sua maneira de viver;
b) regulamentação – mais do que um simples regulamento, exige-se a
normatização da atividade;
c) habilitação – deve-se entender que o exercício profissional pressupõe uma
habilitação prévia;
d) presunção de onerosidade – a presença da remuneração na relação
contratual ou de consumo é de fundamental importância para definir o caráter
oneroso do exercício profissional;
e) autonomia técnica – mesmo assumindo a obrigação de prestação de
serviços, ou até de natureza laboral, o profissional só deve ter subordinação de
ordem jurídica, nunca de emprego ou de trabalho;
f) vinculação a alguma corporação ou sindicato – determinadas profissões
exigem filiação obrigatória à entidade de classe ou sindicato, outras deixam ao livre
arbítrio do profissional.
Cabe ressaltar ainda que a habilitação obtida em curso acadêmico,
técnico ou profissionalizante não será considerada elemento para caracterizar um
profissional liberal caso ele exerça atividade distinta para a qual ele foi habilitado.
Portanto, podemos definir o profissional liberal como sendo a pessoa
que, mediante uma formação em curso universitário, técnico ou profissionalizante,
adquiriu habilitação para desenvolver uma atividade específica de serviço,
regulamentada ou não por lei, com total autonomia técnica, podendo, até mesmo, ser
assalariado.

2.3 AS ATIVIDADES LIBERAIS

Já se foi o tempo em que se procurava um "clínico geral" ou um
"médico da família", que detinha uma clientela cativa, imperando, sobretudo, a
confiança mútua. Essa época foi marcada por existir um grande contato entre o
cliente e o profissional, que normalmente também mantinham laços de amizade. No
entanto, a relação cliente (consumidor) /profissional liberal (fornecedor de serviço)
sofreu várias alterações na chamada era pós-moderna, inclusive criando a
possibilidade do profissional, tido como liberal, ser empregado.
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Uma das características marcantes desse período, e que fazia com que
o consumidor escolhesse o profissional liberal, era a confiança nele depositada
(honestidade, presteza, qualidade), o que gerou os chamados contratos "intuitu
personae". Esses contratos possuem caráter personalíssimo, sendo que as
obrigações nele assumidas somente poderiam ser realizadas pelas pessoas que a
contraem. São "aqueles em que a pessoa do contraente é considerada pelo outro
como elemento determinante de sua conclusão." (PRUX, op. Cit., p.108).
No tempo, ocorreu uma mitigação de tal característica, não sendo mais
necessária para caracterização do profissional liberal, pelo fato das pessoas
buscarem, freqüentemente, serviços oferecidos por associações, convênios, planos
de saúde, cooperativas, etc., cujos custos são menores, sem mencionar nos serviços
prestados pelo estado. Nota-se que, nesses casos, os profissionais serão impostos
pelas entidades (associações, convênios, planos de saúde, cooperativas) ou
indicados pelo estado para prestarem o serviço, sem que haja, muitas vezes, o
elemento caracterizador dos contratos "intuitu personae".
Vale mencionar as palavras de Rizzato Nunes (in Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor - Direito Material arts. 1º ao 54, São Paulo,
Saraiva, 2000, p.198/9):
“[...] não é mais possível afirmar que toda e qualquer relação
estabelecida com profissional liberal é, de fato, "intuitu
personae". Há as que são e as que não são. As primeiras
permanecem com as características clássicas. As outras se
caracterizam de forma similar ou idêntica à dos outros tipos de
serviços oferecidos em massa aos consumidores em geral.”

Do mesmo modo que se edificou a discussão sobre a existência ou não
da característica "intuitu personae" nas obrigações assumidas por profissionais
liberais, também se criou a problemática se esse profissional poderia ser empregado.
"Prima facie" seria um contra-senso denomimar-se "liberal" um
profissional subordinado a um patrão ou chefe. Assim sendo, tanto autores quanto
dicionários concluíram pela impossibilidade do profissional liberal ser empregado.
Contudo, tal entendimento já foi superado. Hoje em dia, diante do
estágio de desenvolvimento social e econômico que se enfrentam, pela globalização,
os profissionais liberais não ficam mais restritos aos seus escritórios ou consultórios,
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já que o mercado de trabalho não lhes garante uma renda estável. Desse modo, a
saída encontrada foi vincular-se a grandes empresas, a organismos sólidos, o que
lhes proporcionariam um salário estável, além de várias outras garantias previstas
em lei ou regulamentos.
Além do mais, frise-se a dificuldade encontrada pelos recém-habilitados
em estabelecer um escritório, consultório ou qualquer outro lugar para exercer seu
mister, o que os leva a procurar emprego com profissionais liberais já estabilizados,
até mesmo para adquirirem prática.
Como dispõe o parágrafo único do art. 3º da Consolidação das Leis do
Trabalho, pode-se concluir que não haverá distinções relativas à espécie de
emprego e à condição do trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e
manual. Negá-lo em nome de um conceito histórico da profissão liberal, ou
invocando uma confiança que não é estranha, mas, ao contrário, própria do contrato
de trabalho, é viver fora da realidade, é desconhecer o fenômeno da "proletarização"
do profissional liberal, e que é uma contingência dos dias que correm.
Tal assertiva vem a coadunar com levantamento realizado por
SABBATINI,

Renato.

(Medicina:

Profissional

liberal.

Disponível

em

http://www.epub.org.br/correio/medicina/cp010330.html. Acesso em 21/06/2009) que
conclui:
“A atividade médica em consultório caiu 19% no Estado de
São Paulo, em relação a 1995. Cada vez mais, os médicos são
empregados dos outros: 67% trabalham para a rede pública, e
60% trabalham para a rede privada. Apenas 55% ainda
continuam com consultório particular. Essas percentagens
mostram o que já é sobejamente conhecido: a grande maioria
dos médicos tem mais de um emprego (em geral, três a quatro
empregos), para poder atingir um poder aquisitivo satisfatório.”
Portanto, o profissional liberal poderá ser empregado, devendo, para
tanto, manter total autonomia técnica e recusando-se a cumprir ordens que não
estejam em consonância com seus princípios éticos e profissionais.
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2.4 AS PROFISSÕES LIBERAIS

Diferentemente de tempos passados, o rol das profissões liberais
aumentou consideravelmente, já que a formação universitária já não mais consta
como requisito necessário para caracterizar um profissional liberal. Contudo, não foi
só esse o motivo que majorou o número de profissões liberais.
O crescente número de cursos técnicos e profissionalizantes colocados
à disposição no mercado e com baixo investimento, somados à necessidade de
profissionais específicos em determinadas áreas, também influenciaram nesse
aumento.
Torna-se difícil, se não impossível, estabelecer um rol com as
profissões liberais, pois as novas exigências e necessidades da população,
impulsionados pela revolução científica e tecnológica, fazem com que surjam as
correspondentes atividades profissionais.
Já que não é possível elencar todas as profissões liberais, apresentarse-á algumas delas (SABBATINI, Renato. (Medicina: Profissional liberal?)..
Disponível em http://www.epub.org.br/correio/medicina/cp010330.html. Acesso em
21/06/2009: Administrador (de empresas, hospitalar, escolar, financeiro, rural),
advogado, aeronauta, agente autônomo de investimentos, agrônomo, analista de
sistemas, analista clinico, antropólogo, arquiteto, artista (ator, autor, teatrólogo,
produtor fonográfico, radialista, manequim, modelo, técnico em diversões, músico,
etc.), assistente social, artista plástico, atuário, auditor, bibliotecário, biólogo,
cabeleireiro, contabilista, corretor de fundos públicos, corretor de imóveis, corretor de
seguro, dermatologista, engenheiro (civil, ambiental, da computação, de alimentos,
de controle e automação, de produção, elétrico, telecomunicações, eletrônico, físico,
florestal, mecânico, metalúrgico, naval, sanitário, têxtil), farmacêutico (bioquímico,
industrial), filosofia, físico, fisioterapeuta, terapeuta educacional, fonoaudiólogo,
fotógrafo, geógrafo, geólogo, jornalista, leiloeiro, massagista, médico, médico
veterinário, nutricionista, odontologista, publicitário, propagandista, relações públicas,
pedagoga,

psicólogo,

químico,

radialista,

secretária

executiva,

sistema

de

informação, sociologia, tecnologia ambiental, telecomunicações, teologia, tradutor e
intérprete, zootecnista entre várias outras.
Nesse ínterim, podemos citar alguns cursos que habilitam o exercício
da atividade liberal: turismo, serviço social, programação visual, cinema, comércio

16
eletrônico, comércio exterior, composição e regência, computação, comunicação
cientifica, comunicação digital, comunicação social, contador empresarial financeiro,
controle ambiental, coordenação de moda, cultura religiosa, curso superior de
tecnologia em desenvolvimento para web, curso superior de tecnologia em
desenvolvimento de software, curso superior de tecnologia em design de mídia
digital, curso superior de tecnologia em desenvolvimento de sistemas, estilismo,
estatística,

gerenciamento

de

redes,

gestão

(ambiental,

de

agronegócios,

educacional, hotelaria, de cidades, de empresas, de marketing), história, hotelaria,
informática, instrumentos (flauta, teclado, tuba, viola, cordas, sopro, clarineta,
fagote), letras, lingüística, logística, magistério, marketing, matemática, oceanografia.
Nota-se um então um vasto número de profissões ditas liberais
atualmente, embora não seja um rol taxativo, cuja tendência é aumentar apesar de
algumas poderem desaparecer ante os avanços tecnológicos e científicos.

2.5 A ÉTICA E O MONOPÓLIO PROFISSIONAL

Antes mesmo de iniciar os estudos acerca da responsabilidade dos
profissionais liberais é necessário tecer alguns comentários sobre a ética profissional
existente nas relações que regem o cliente/consumidor com esse tipo de profissional,
bem como relatar a existência do monopólio profissional que vigora em algumas
profissões liberais.
Primeiramente, vale lembrar que qualquer espécie de relação humana
é regida tanto por normas legais quanto por normas morais, sendo que uma pode
completar a outra. Além dessas, há também regras de cunho ético que devem ser
observadas no exercício de qualquer atividade profissional.
A ética no exercício da profissão "indica uma soma de deveres, que
estabelece a norma de conduta do profissional no desempenho de suas atividades e
em suas relações com o cliente e todas as demais pessoas com quem possa ter
trato." (in Vasconcelos, op. Cit., p;104). Essas normas de condutas, que regulam o
comportamento individual de cada profissional no desempenho de suas atividades,
são agrupadas, via de regra, em um único instrumento, o denominado Código de
Ética.
Os Códigos de Ética, conforme lembra Fernando Antônio Vasconcelos:
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"cingem-se em geral, ao cotidiano da atuação profissional,
estatuindo regras
básicos

de

deontológicas fundamentais, princípios

conduta,

relações

com

os

clientes,

sigilo

profissional, publicidade, honorários, deveres no trato com o
seu paciente/cliente." (ibidem., p. 110)
Além desses deveres éticos, há Códigos que também prescrevem
infrações e a respectiva punição para o profissional que infringir normas lá contidas,
sem prejuízo, contudo, de sanções penais, administrativas e civis.
Dentre as várias infrações disciplinares que podem cometer os
profissionais liberais no exercício de seu mister, podem-se destacar as seguintes:
não atender bem o cliente; não prestar as informações adequadas e pertinentes ao
futuro serviço; não orientar o cliente sobre os riscos que podem advir da realização
daquele serviço, cobrar abusivamente pela prestação do serviço etc. Com isso, a
organização

corporativa

de

cada

profissão

(Ordem,

Conselho,

Sindicato,

Associação), visa regular e controlar a atividade profissional, utilizando-se do seu
direito de disciplina.
A título exemplificativo, o sigilo profissional apresenta-se no Código de
Ética Médica nos artigos 11 e 102 a 109; no artigo 25 do Código de Ética dos
Advogados; nos artigos 21 a 29 do Código de ética dos Psicólogos.
Igualmente, não se pode olvidar do sigilo profissional, presente em
vários Códigos de Éticas, no artigo 144 do Código Civil; artigo 207 do Código de
Processo Penal e tipificado como crime nos artigos 154 e 269 do Código Penal e no
artigo 66 da Lei das Contravenções Penais. O sigilo visa estabelecer uma confiança
mútua entre o cliente e o profissional, assegurando um relacionamento tranqüilo e
uma solução eficiente do problema.
Vislumbra-se então um verdadeiro controle que as organizações
corporativas exercem sobre seus membros, podendo puni-los com uma simples
multa ou até mesmo com a proibição do exercício de sua atividade profissional,
quando de infrações mais graves. Note-se que mesmo punido por sua entidade, o
profissional não ficará isento de ser responsabilizado por seus atos na esfera cível,
criminal ou administrativa.
Alguns Códigos, Estatutos ou Leis esparsas que disciplinam o exercício
de atividade profissional, possuem, em seu âmago, diretrizes para que se possa
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exercer determinada profissão. Uma delas é a inscrição obrigatória na sua entidade
de classe, tal como os advogados na Ordem dos Advogados do Brasil, o médico, o
engenheiro e arquiteto nos seus respectivos Conselhos etc. Sem a inscrição, a qual
pressupõe uma habilitação prévia, o profissional fica impedido de exercer seu
múnus.
Surge então o chamado monopólio profissional no tocante ao
fornecimento de serviços, já que, mesmo que uma pessoa detenha conhecimentos
suficientes para realizar certo mister, não poderá efetuá-lo, se não estiver inscrito na
entidade de classe da respectiva profissão.
É a hipótese, por exemplo, de um bacharel em direito que, mesmo
sabendo como ajuizar uma ação, não poderá promovê-la, já que a petição só pode
ser assinada por um advogado; um projeto de construção só poderá ser assinado
por um engenheiro ou arquiteto, mesmo que outra pessoa consiga fazê-lo.
Acrescente-se ainda que, caso a pessoa não habilitada forneça
serviços em que haja monopólio, insurgirá no crime de exercício ilegal de profissão
(artigo 282 do Código Penal e artigo 47 do Decreto-Lei 3.688 de 3 de outubro de
1941 – Lei das Contravenções Penais).
Eis então a concepção atual do profissional liberal, elemento
fundamental para o entendimento do presente trabalho. Deveras, concretizada essa
primeira parte, passa-se à análise de outros elementos não menos importantes, os
quais estarão expostos nos capítulos seguintes, a iniciar pelo estudo da relação de
consumo.

2.6 AS PROFISSÕES LIBERAIS REGULAMENTADAS

No Brasil, existem conquistas antigas, obtidas com muitas lutas, que
são as regulamentações de profissões. Também aqui, algumas delas já ultrapassam
a mais de oito décadas de existência, de forma que tais normas e leis estabelecem,
entre tantas outras coisas, os pisos salariais profissionais, jornadas de trabalho,
códigos de ética, condições para o exercício profissional, órgão fiscalizador da
profissão (conselhos) etc.
São regulamentadas as seguintes profissões liberais:
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Profissão
Regulamentada
Administradores
Advogados
Arquitetos
Assistentes Sociais
Atuários
Bibiotecários
Biólogos
Biomédicos
Contabilistas
Corretores de Imóveis
Economistas

Documento legal Data da Lei

Conselho Federação Sindicatos

Lei 4.769
Lei 8.906
Lei 4.950-A
Lei 8.662
Decreto-Lei 806
Lei 4.084
Lei 7.917
Decreto 88.439
Decreto-Lei 9.295
Lei 6.530
Lei 1.411

CRA
OAB
CREA
CRAS
Não
CRBiblio
CRB
CRBio
CRC
Creci
Corecon

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

CREF

Não

Não

COREN
CREA
CREST
CRF
Crefito
CRFa
CREA
CREA
CRM
CRMV
CREA
Não
OMB
CRN
CRO
CRP
CRQ
COREP
Não
Não

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Crefito

Sim

Sim

Não

Sim

Educação Física

Lei 9.696

Enfermeiros
Engenheiros
Estatísticos
Farmacêuticos
Fisioterapeutas
Fonoaudiólogos
Geógrafo
Geólogos
Médicos
Médicos Veterinários
Metereologistas
Museólogo
Músico
Nutricionistas
Odontologistas
Psicólogos
Químicos
Relações Públicas
Secretários
Sociólogos
Terapeutas
Ocupacionais
Zootecnicistas

Lei 5.905
Lei 4.950-A
Lei 4.739
Lei 3.820
Decreto-Lei 938
Lei 6.965
Lei 6.664
Lei 4.076
Lei 3.268
Lei 5.517
Lei 6.835
Lei 7.287
Lei 2.857
Lei 6.583
Lei 4.324
Lei 4.119
Lei 2.800
Lei 5.377
Lei 7.377
Lei 6.888

09 setembro, 1965
04 julho, 1994
22 abril, 1966
07 junho, 1993
04 setembro, 1969
30 junho, 1962
30 agosto, 1982
28 junho, 1983
27 maio, 1946
12 maio, 1978
13 agosto, 1951
01 sebrembro,
1998
12 julho, 1973
22 abril, 1966
15 julho, 1965
11 novembro, 1960
13 outubro, 19691
09 dezembro, 1981
26 junho, 1976
23 junho, 1962
30 setembro, 1957
23 outubro, 1968
14 outubro, 1980
18 dezembro, 1984
22 dezembro, 1960
20 outubro, 1978
14 abril, 1964
27 agosto, 1962
18 junho, 1956
11 dezembro, 1967
30 setembro, 1985
10 dezembro, 1980

Decreto-Lei 938

13 outubro, 1969

Lei 5.550

04 dezembro, 1968 Não

Dados obtidos junto a CNPL.

No entanto, existem muitas dessas profissões regulamentadas no país,
que para o seu exercício, não é exigida nem formação universitária e nem mesmo
técnica. São elas: Autores Teatrais, Compositores Musicais e Escritores. Outras
exigem pelo menos o nível técnico, entre elas os Protéticos Dentários, Secretárias
Executivas, Técnicos Agrícolas, Técnicos Industriais e Corretores de Imóveis entre
outras.
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3 - AS SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS LIBERAIS

As sociedades simples foram introduzidas pelo novo Código Civil em
substituição às sociedades civis, abrangendo aquelas sociedades que não exercem
atividade própria de empresário sujeito a registro na Junta Comercial (art. 982), isto é
atividades não empresariais ou atividade de empresário rural. Assim, à luz das
atividades desenvolvidas pode-se dizer se uma sociedade é simples ou empresária.
Em se tratando de sociedade simples, a mesma pode assumir a forma
de uma dos tipos societários destinados às sociedades empresárias previstos no
novo Código Civil, quais sejam, sociedade em nome coletivo, sociedade em
comandita simples, e sociedade limitada. Todavia, também pode não optar por
nenhum desses tipos societários, sujeitando-se a regras peculiares às sociedades
simples. Na prática, dificilmente se fará opção pela sociedade simples, normalmente
será utilizada a forma de uma sociedade limitada, dada sua simplicidade de
constituição e funcionamento, aliada à limitação da responsabilidade dos sócios.
Assim sendo, a disciplina das sociedades simples não possuiria maior
importância, não fossem a opção do legislador pátrio em utilizar as regras das
sociedades simples, como regras gerais aplicáveis a todas as sociedades regidas
pelo Código Civil (in Curso de Direito Comercial, REQUIÃO, Rubens, 23ª ed. Saraiva
São Paulo, 2004, p.369/370).
Além disso, as sociedades simples não se destinam ao exercício de
atividade empresarial, ao contrário das outras sociedades previstas que exercem
basicamente tal tipo de atividade, sendo um contra-senso buscar nas sociedades
simples soluções, para as sociedades limitadas.

3.1 CONSTITUIÇÃO

Para adquirir personalidade jurídica a sociedade deve arquivar seus
atos constitutivos no registro competente, que no caso das sociedades simples é o
cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, nos 30 dias subseqüentes a sua
constituição. O registro é exigido para assegurar certa publicidade do que é a
sociedade, assegurando o conhecimento de elementos essenciais na vida da mesma
a terceiros que negociam com a mesma. Nada que esteja fora do contrato social,
pode ser oposto a terceiros (art. 997, parágrafo único do Código Civil). Há que se

21
ressaltar que além do registro inicial, devem ser registradas quaisquer alterações no
ato constitutivo, bem como devem ser averbadas as instituições de sucursais ou
filiais.
O ato constitutivo é denominado contrato social e possui uma série de
requisitos mencionados no artigo 997 do Novo Código Civil, devendo indicar:
a) Qualificação dos sócios (nome, nacionalidade, estado civil, profissão,
domicílio);
b) Qualificação da sociedade (nome, objeto, sede, prazo de duração).
c) Capital social, sua divisão, e sua formação (bens ou serviços).
d) Participação nos lucros e nas perdas
e) Responsáveis pela administração da sociedade e os limites de seus poderes.

O referido dispositivo menciona ainda como requisito do contrato social
a questão da existência ou não de responsabilidade subsidiária dos sócios. Todavia,
trata-se de uma questão legal inerente a cada tipo de sociedade, não havendo poder
de disposição por parte dos sócios. Desse modo, tal dispositivo deve ser interpretado
como uma regra geral válida para todas as sociedades, como a menção ao grau de
responsabilidade dos sócios, decorrente da escolha de determinado tipo societário, e
não como uma opção dos próprios sócios.
Tais requisitos não são os únicos elementos do contrato social, mas
são os mais importantes. A importância desses elementos na vida da sociedade é
tão grande, que a lei condiciona sua modificação à deliberação unânime dos sócios
(art. 999 do novo Código Civil), o que pode gerar algumas iniqüidades, como a
perpetuação de uma pessoa na administração da sociedade.

3.2 SÓCIOS

A aquisição da qualidade de sócio decorre da subscrição do capital, isto
é, do compromisso de pagamento de uma parte do capital social. Os sócios, no
mínimo dois, podem ser pessoas físicas ou jurídicas, brasileiros ou estrangeiros
(respeitada a condição de que trata o art. 222 da Constituição Federal) , residentes
no país ou no exterior.
No caso de pessoas físicas exige-se que sejam pessoas capazes. No
regime do Novo Código Civil não há expressamente a proibição dos sócios
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incapazes, mas o artigo 1691 estabelece que os pais não podem contrair, em nome
de seus filhos, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração,
salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização
do juiz. Diante de tal regra, acreditamos ser mantida a orientação doutrinária e
jurisprudencial consagrada no regime anterior, restringindo-se a possibilidade do
incapaz assumir a condição de sócio de sociedade empresária, aos casos onde não
haja risco de responsabilização direta dos mesmos, o que lhes afasta das
sociedades simples.
Com o advento do novo Código Civil proíbe-se a sociedade entre
cônjuges casados pelo regime da comunhão universal e da separação total de bens,
protegendo-se o próprio regime de casamento. No regime da comunhão universal
nem sempre haveria uma real e efetiva conjugação de patrimônios, ou seja, nem
sempre haveria de fato dois sócios. No regime da separação total, haveria a união do
que deveria estar separado.

3.3 A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios nas sociedades simples, mesmo sendo
sociedade de pessoas e havendo naturalmente uma confusão patrimonial, há
estudiosos que entendem haver conflito entre o artigo 997, inciso VIII e os artigos
1.023 e 1.024 todos do Novo Código Civil. O legislador foi impreciso ao utilizar o
vocábulo "subsidiariamente" no inciso VIII do artigo 997, onde deveria constar
"solidariamente". A única forma de se entender o referido inciso, da maneira que está
redigido, é pelo fato das sociedades simples admitirem sócios que ingressem com
serviços. Esses "sócios de indústria" não possuem capital para integralizar e, por
óbvio, não poderiam, subsidiariamente, assumir valores que suplantam as dívidas
sociais.
De qualquer maneira, a cláusula contratual que determinar que os
sócios "não respondem subsidiariamente" pelas obrigações sociais só é válida entre
eles; seja para "salvar" o sócio de indústria, seja para abrigar a regra do artigo 983,
que por ser um híbrido jurídico admitiu que uma sociedade simples também pudesse
ser limitada. Neste sentido, o efeito prático de se admitir que uma sociedade simples
possa ser uma sociedade "simples limitada" é tão-somente que os sócios acordaram
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que não serão solidários no negócio e que cada um responderá proporcionalmente
ao valor de suas cotas na sociedade.
Fato é que quando terminar esse capital proporcional, ou seja, quando
os bens da sociedade não bastarem para pagar dívidas, passam, os bens
particulares dos sócios a ser executados, obedecendo à regra do artigo 1.024.
Só não se pode afirmar que os juízes ou procuradores fazendários irão
manter a proporcionalidade das quotas, quando os bens da sociedade não lhe cobrir
as dívidas ou quando houver sócio de indústria entre os sócios. Afinal, uma cláusula
contratual admitida pela leitura do artigo 983, ainda que obrigatória (entre as partes),
não pode valer mais que a própria lei ou o sentido da lei.

3.4 A RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS

Os serviços previstos no § 3º são os de: médicos, inclusive análises
clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e
congêneres (item 1); enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos
(prótese dentária; item 4); médicos veterinários (item 8); contabilidade, auditoria,
guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres (item 25); agentes da
propriedade industrial (item 52); advogados (item 88); engenheiros, arquitetos,
urbanistas, agrônomos (item 89); dentistas (item 90); economistas (item 91);
psicólogos (item 92).
Estes serviços arrolados no § 3º constituem atividades de profissionais
liberais, ou seja, atividades regulamentadas de grande cunho intelectual, como assim
descreve Bernardo Ribeiro de Morais (in Doutrina e Prática do Imposto sobre
Serviços. São Paulo: RT, 1978, p. 541.):
“Assim, as características essenciais da profissão
liberal são:
a) ser atividade de ordem predominantemente intelectual, que
exige mais o uso das faculdades do espírito, a intervenção do
intelecto. O serviço prestado pelo profissional liberal, ao
contrário das profissões mecânicas ou manuais, é sem sombra
de dúvida, predominantemente intelectual;
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b) necessidade da habilitação legalmente reconhecida. A
profissão liberal, para seu exercício, exige a posse de um
diploma de curso superior ou especializado, expedido a favor
da pessoa que prática a atividade, como prova de capacidade
para o exercício da profissão. Mas não é só, tal diploma deve
ser registrado no Ministério da Educação, ou na Universidade,
como prova de que a escolaridade de seu titular foi regular.
Posteriormente, ao inscrever-se na instituição de classe, a
quem cabe a fiscalização do exercício profissional, o
interessado adquire habilitação legal para o exercício da
profissão liberal. Sem o advogado inscrever-se na Ordem dos
Advogados do Brasil não há a profissão liberal."

Como dispõe o eminente autor, a atividade do profissional liberal é
essencialmente intelectual, sendo que, para o seu exercício, deve o profissional,
além de ter um diploma de curso superior ou especializado registrado no Ministério
da Educação ou na Universidade, possuir inscrição na instituição de classe à qual
cabe a fiscalização do exercício profissional.
Como exemplo, cita o ilustre autor o caso do advogado, que, para
exercer a advocacia, precisa, além do diploma de bacharel em Direito, ser inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, só podendo ser considerado advogado, ou seja, só
podendo exercer a advocacia, depois de cumpridos estes dois requisitos.
Ainda, em relação aos profissionais liberais, há outra particularidade
bastante importante: a prestação do serviço só tem validade caso sua autoria seja
assumida por um profissional habilitado. A autoria pela prestação dos serviços
geralmente é assumida, pelo profissional habilitado, mediante aposição em algum
documento de sua assinatura e número de registro na respectiva instituição de
classe.
Como exemplo, pode-se citar uma receita médica, que só tem validade
se assinada por um médico, uma petição, que só tem validade se assinada por um
advogado, um balanço patrimonial, que só tem validade se assinado por um
contador, etc.
Assim, devido a todas estas particularidades da profissão liberal, quais
sejam, atividade de ordem predominantemente intelectual, necessidade de
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habilitação legalmente reconhecida, inscrição na respectiva instituição de classe (à
qual cabe a fiscalização do exercício profissional) e necessidade de um profissional
habilitado que assuma a autoria pelos serviços prestados, fica claro que a
responsabilidade do profissional liberal é sempre pessoal, independentemente de o
serviço ser prestado por meio de uma sociedade.

4 - O ISSQN DOS PROFISSIONAIS E DAS SOCIEDADES DE PROFISSIOAIS

Tome-se como exemplo uma sociedade que tenha como objetivo social
a prestação de serviços odontológicos.
Suponha-se que, se a lei ou estatuto que regulamenta o exercício da
odontologia permitir, em tal sociedade não haja nenhum sócio dentista, ou até
mesmo que todos os sócios sejam pessoas jurídicas.
Tal fato não irá impedir a hipotética sociedade de apurar o ISS na forma
diferençada, pois, para prestar os serviços odontológicos, haverá sempre um
dentista (que é formado e com inscrição na respectiva instituição de classe),
profissional que assumirá a autoria e a responsabilidade pessoal pelos serviços
odontológicos prestados, seja empregado ou não da sociedade, tenha esta caráter
empresarial ou não, estando assim atendidos os dois requisitos exigidos pelo art. 9º,
§ 3º, do Decreto-lei nº. 406/68, para que as sociedades de profissionais apurem o
ISS na forma diferençada, vale repetir: 1º) prestação de alguns dos serviços
mencionados no referido parágrafo; 2º) necessidade de um profissional habilitado
que assuma a responsabilidade pessoal pelos serviços prestados.
Ainda em relação à hipotética sociedade que tem como objetivo social
a prestação de serviços odontológicos, se a lei ou estatuto que regulamenta o
exercício da profissão permitir, suponha-se que tal sociedade tenha ainda como
objetivo social a prestação de outros serviços, como, por exemplo, a manutenção em
microcomputadores (serviço não compreendido no § 3º).
Ora, tal fato também não prejudicará a apuração do ISS na forma do
art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68, em relação aos serviços odontológicos, pois
repetindo, para a prestação de tais serviços, haverá sempre um dentista, profissional
este que assumirá a autoria e a responsabilidade pessoal pelos serviços
odontológicos prestados, seja empregado ou não da sociedade, tenha esta caráter
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empresarial ou não, estando assim atendidos todos os requisitos exigidos pelo
mencionado parágrafo.
Nesta última hipótese, basta separar as receitas decorrentes das duas
atividades: em relação às receitas decorrentes dos serviços odontológicos prestados,
o ISS será calculado na forma do art. 9º, § 3º do Decreto-lei nº. 406/68; em relação
às receitas decorrentes dos serviços relativos à manutenção em microcomputadores,
o ISS será calculado com base no faturamento.
Por fim, cabe ainda discorrer sobre a parte final do § 3º do art. 9º do
Decreto-lei nº. 406/68, onde está consignado que a responsabilidade pessoal do
profissional habilitado se dará nos termos da lei aplicável.
Diversos autores que já escreveram sobre o § 3º entendem que tal
parágrafo, ao se referir à "lei aplicável", está fazendo menção à respectiva lei que
regulamenta a profissão.
Com todo o respeito à opinião de tais autores, não há como concordar
com ela, pois, analisando minuciosamente o § 3º, chega-se à conclusão que a "lei
aplicável" por ele referida é a lei que regula a responsabilidade pessoal no campo
civil do profissional liberal, no caso, o Código Civil, e, ainda, o Código de Defesa do
Consumidor, se a relação for considerada de consumo.
E pode-se confirmar tal entendimento pelas leis que regulam as
diversas profissões liberais. Percebe-se de tais leis, como, por exemplo, a Lei nº.
8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB) e a Lei nº. 3.268/57 (que dispõe sobre os
Conselhos de Medicina, entre outras providências), que o principal objetivo delas é
criar os órgãos que irão compor a entidade de classe, regular a conduta ética do
profissional no exercício da profissão e estabelecer infrações e sanções
disciplinares, não disciplinando de forma específica a responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais perante seus clientes.
E isto ocorre por um motivo óbvio: a responsabilidade pessoal do
profissional liberal perante os clientes já está regulada no Código Civil. Tal código,
em seus arts. 186 e 927, determina àquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo. Se a relação for de consumo, a
mencionada responsabilidade também está regulada pelo CDC, que em seu art. 14,
§ 4º, dispõe que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa.
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Pode-se também observar das decisões judiciais que elas, ao
estabelecerem a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, determinando a
tais profissionais a obrigação de indenizar seus clientes em decorrência de erros
cometidos na prestação dos serviços, a todo o momento invocam o Código Civil e o
CDC, e não as respectivas leis que regulamentam a profissão. Isto porque, como
explicado, a responsabilidade dos profissionais liberais, há muito tempo, já está
regulada nos citados códigos.
Ainda que não se concorde com o entendimento de que a "lei aplicável"
referida pelo art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68, é a lei civil que disponha sobre a
obrigação de indenizar, no caso, o Código Civil, e, se a relação for considerada de
consumo, o CDC, como aqui defendido, não há dúvidas de que a responsabilidade
do profissional liberal é sempre pessoal, independentemente de tal profissional ser
sócio, empregado ou não da sociedade da qual faça parte, tenha esta caráter
empresarial ou não.
Como visto, o exercício das profissões liberais só tem validade se
algum profissional habilitado assumir a autoria pela prestação dos serviços, o que
geralmente ocorre mediante aposição, em algum documento, pelo referido
profissional, de sua assinatura e número de registro na respectiva entidade que
regulamenta a profissão. Assim, como haverá sempre um responsável identificável, é
óbvio que este assume responsabilidade pessoal pelos serviços prestados, pois
sempre será possível imputar a tal profissional a responsabilidade civil prevista no
Código Civil e, caso a relação seja de consumo, no CDC, isto, é claro, se presentes
os requisitos para tal imputação, ou seja, se presentes o dano, a culpa e o nexo
causal.
Portanto, como o art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68 exige apenas
dois requisitos para que se apure o ISS na forma nele prevista, quais sejam, 1º)
prestação de alguns dos serviços nele mencionados e 2º) necessidade de um
profissional habilitado à prestação dos serviços que assuma a responsabilidade
pessoal, e, quando a sociedade prestar alguns dos serviços mencionados no § 3º,
como visto, haverá sempre um profissional habilitado (seja sócio, empregado ou não)
assumindo a autoria e a responsabilidade pessoal por tais serviços, à forma
diferençada de tributação do ISS aplica-se a todas as sociedades que prestem os
serviços mencionados no § 3º, ou seja, a todas as sociedades de profissionais
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liberais, sendo totalmente irrelevante o fato de tais sociedades terem ou não caráter
empresarial, de terem ou não quaisquer elementos que revelem tal caráter.

4.1. O MOTIVO DA FORMA DIFERENÇADA DE TRIBUTAÇÃO DO ISS APLICADA
AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E SUAS SOCIEDADES

Confirmando o entendimento exposto no presente estudo, de que, para
a apuração do ISS na forma diferençada prevista no art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº.
406/68, é irrelevante a sociedade ter caráter empresarial, deve-se explicar o motivo
de tal forma diferençada de tributação.
Como mencionado, os serviços previstos no art. 9º, § 3º, do Decreto-lei
nº. 406/68, serviços esses típicos de profissionais liberais, são de grande cunho
intelectual.
Assim, se o ISS incidisse sobre o faturamento, haveria uma
superposição de impostos, entre ele e o imposto de renda.
Isto porque nestas atividades, repetindo, de grande cunho intelectual, praticamente
não há a utilização de insumos, sendo raras as possibilidades de deduções da base
de cálculo do IR. Deste modo, caso o ISS incidisse sobre o preço do serviço
(faturamento), tal imposto municipal acabaria por igualar (coincidir) com o IR, até
mesmo invadindo o campo de incidência deste, havendo uma superposição de tais
tributos.
Assim sustenta Luiz Mélega (in Imposto de Renda e de Serviços e
Representação Comercial, Revista de Direito Público 14:397, 1970.p.396):
"Aí está: entre os fatores que podem ser computados na
fixação das alíquotas, não entra a remuneração do próprio
trabalho. E isso exatamente porque semelhante remuneração
é a base de cálculo do imposto de renda."

Também assim ensina Bernardo Ribeiro de Moraes (in Doutrina e
Prática do Imposto sobre Serviços. São Paulo. RT, 1978. p.541):
"A preocupação da douta comissão especial de reforma
tributária era a de que a base imponível do ISS não fosse 'a
receita bruta real ou presumida' do contribuinte. Isto para evitar
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uma superposição de impostos (ISS e IR) sobre a receita bruta
das entidades prestadoras de serviços..."

Vê-se que tais serviços, por natureza, são de grande cunho intelectual,
tenha a sociedade caráter empresarial ou não, pois o serviço prestado depende
apenas da capacidade e conhecimento do profissional que o presta, e não do capital,
praticamente não havendo a utilização de insumos. Tenha a sociedade caráter
empresarial ou não, se não existisse a forma diferençada de tributação no caso
destas atividades, sempre ocorreria uma superposição de impostos (ISS e IR).
Esta é mais uma razão porque o art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68,
não faz nenhuma vedação à sociedade com caráter empresarial.

4.2 A INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 1º E 3º DO ART. 9º DO DECRETOLEI Nº. 406/68

Feita a interpretação do art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68, e sendo
conhecidas às peculiaridades da profissão liberal e o motivo do regime diferençado
de tributação do ISS concedido aos profissionais liberais e suas sociedades, cabe
agora interpretar conjuntamente os §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-lei nº. 406/68,
interpretação conjunta que vem mais uma vez confirmar a tese defendida no
presente artigo.
Segundo o § 1º (que trata do profissional autônomo), 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.
Já o § 3º dispõe que, quando os serviços nele mencionados forem
prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, quer
dizer, ficarão sujeitas a uma tributação diferençada do ISS prevista neste último
parágrafo, que leva em consideração a natureza do serviço ou outros fatores
pertinentes, e não a remuneração pelo próprio trabalho, sendo o imposto 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.
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De acordo com o exposto em tópico anterior, como o art. 9º, § 3º, do
Decreto-lei nº. 406/68 exige apenas dois requisitos para que se apure o ISS na forma
nele prevista, quais sejam, 1º) prestação de alguns dos serviços nele mencionados e
2º) necessidade de um profissional habilitado à prestação dos serviços que assuma
a responsabilidade pessoal, e, quando a sociedade prestar alguns dos serviços
mencionados no § 3º, haverá sempre um profissional habilitado (seja sócio,
empregado ou não) assumindo a autoria e a responsabilidade pessoal por tais
serviços, à forma diferençada de tributação do ISS aplica-se a todas as sociedades
que prestem os serviços mencionados no § 3º, sendo totalmente irrelevante o fato de
tais sociedades terem ou não caráter empresarial, ou seja, sendo totalmente
irrelevante o fato de o serviço ser ou não prestado em caráter pessoal dos sócios.
Já o § 1º, que trata do profissional autônomo, como visto, exige que a
prestação dos serviços se dê sob a forma de trabalho pessoal do próprio
contribuinte.
Tal parágrafo exige o trabalho pessoal do próprio contribuinte por um
simples motivo: ele não concede o regime diferençado de tributação do ISS apenas
aos profissionais liberais autônomos, mas também aos demais profissionais
autônomos que prestam serviços que não constituem profissões liberais, como, por
exemplo, um bombeiro, um serralheiro, um alfaiate, etc.
Assim, o trabalho pessoal é exigido pelo § 1º porque, como ele concede
o regime diferençado de tributação do ISS a profissionais autônomos que prestam
serviços que não constituem profissões liberais, em tais casos, se a prestação do
serviço não se der sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte,
desaparece a responsabilidade pessoal do profissional.
Tome-se como exemplo o alfaiate. Se tal profissional exerce a atividade
em nome próprio, individualmente, sob a forma de trabalho pessoal, não há dúvidas
de que ele será responsável perante seus clientes por qualquer problema na
prestação dos serviços.
Mas, se tal alfaiate começa a exercer a atividade por meio de uma
confecção, seja como sócio, empregado ou não desta, ele passa a não ter mais
responsabilidade pessoal, passando a responsabilidade pela prestação dos serviços
a ser da sociedade, e não dele. Isto porque, além de não haver qualquer
regulamentação específica sobre a sua profissão, não há a identificação do
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profissional que prestou o serviço, não havendo como responsabilizar pessoalmente
tal profissional.
Ainda, o trabalho pessoal é exigido pelo § 1º porque, em relação aos
serviços que não constituem profissões liberais, o regime diferençado de tributação
do ISS é concedido não em função da pouca utilização de insumos (visto que tais
serviços não são carentes de insumos, como são as profissões liberais), mas sim em
função do tratamento diferençado ao pequeno contribuinte que presta os serviços
individualmente.
E demonstra-se perfeitamente tal entendimento pelo § 3º, pois tal
parágrafo, ao tratar das sociedades, concedeu o regime diferençado de tributação do
ISS somente às sociedades que prestem os serviços nele mencionados, ou seja,
somente às sociedades de profissionais liberais.
Isto porque, como visto, o profissional liberal, prestando os serviços de
forma autônoma ou por meio de uma sociedade, com ou sem caráter empresarial,
sempre assumirá a responsabilidade pessoal por tais serviços, o que não acontece
com as outras atividades, já que, se não forem exercidas sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, faz desaparecer a responsabilidade pessoal do
profissional que prestou os serviços.
Ainda, nas profissões liberais, como explicado, sendo o serviço
prestado por um profissional autônomo ou por meio de uma sociedade, com ou sem
caráter empresarial, como as atividades são de grande cunho intelectual,
praticamente não há a utilização de insumos, sendo raras as possibilidades de
deduções da base de cálculo do IR. Já no caso das atividades que não constituem
profissões liberais, como elas não são carentes de insumos, o regime diferençado do
ISS é concedido em função do tratamento diferençado ao pequeno contribuinte que
exerce a atividade individualmente, justificando assim a sua supressão quando tais
atividades passam a ser exercidas com caráter empresarial.
Portanto, está explicado porque o § 1º exige o trabalho pessoal do
próprio contribuinte, e o § 3º, em relação às atividades que menciona, não faz
nenhuma restrição neste sentido, pois o § 1º, ao exigir o trabalho pessoal do próprio
contribuinte, está se referindo aos profissionais autônomos que prestam serviços que
não constituem profissões liberais. Já o § 3º, ao não fazer nenhuma exigência de
trabalho pessoal, aliás, como visto, permite expressamente que os serviços sejam
prestados com caráter empresarial, deixa claro que, em relação aos serviços nele
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mencionados, ou seja, em relação às profissões liberais, é irrelevante tal caráter na
prestação dos serviços, sejam estes prestados de forma autônoma ou por meio de
uma sociedade.
Esta interpretação dos citados parágrafos é a que harmoniza as
disposições neles contidas, de forma que não haja nenhuma contradição legislativa,
e é a que atende aos objetivos do regime diferençado de tributação do ISS, salvo
melhor juízo.

4.3 O PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA
TRATADA NESTE ARTIGO, E A POSSIBILIDADE DESTA, TENDO EM VISTA A
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 45/04, SER APRECIADA PELO REFERIDO
TRIBUNAL

A Primeira Turma do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº.
88.210/RS (in STF, 1ª Turma. Rel. Min. Xavier de Albuquerque, DJ de 15/10/1979, p.
7656), confirmou o entendimento defendido neste trabalho, dispondo o seguinte:
"EMENTA

IMPOSTO

SOBRE

SERVIÇOS.

TECNICO

EM

CONTABILIDADE .A CIRCUNSTANCIA DE MANTER ESCRITORIO
E ENGAJAR AUXILIARES NÃO EXCLUI A INCIDENCIA TRIBUTARIA
PELA MODALIDADE PRIVILEGIADA DO ART. 9., PARAGRAFO 1 DO
DECRETO-LEI N. 406/68, EM CUJA INTERPRETAÇÃO DEVE PESAR A
NORMA DO

PARAGRAFO

3º

DO

MESMO ARTIGO. DISSIDIO

JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. SEGURANÇA RESTABELECIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO."

Ainda em relação ao citado recurso extraordinário, cabe transcrever
parte do voto do Ministro Relator Xavier de Albuquerque:

"Ora, se o serviço de contador, ainda mesmo quando prestado
por sociedade de profissionais - pessoa jurídica já se vê, ou
entidade empresarial -, pode sofrer a incidência do ISS pela
modalidade favorecida, e não com base na receita bruta, não
vejo razão para que também não a mereça o mesmo serviço,
quando prestado por contabilista que mantenha escritório
unipessoal, embora utilizando o concurso de auxiliares
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assalariados. O mais que pode ocorrer, se o contabilista
assalariar outro ou outros profissionais da mesma categoria, é
a multiplicação a incidência tributária, sempre na referida
modalidade

privilegiada,

prestadores do serviço. É

pelo

número

de

profissionais

precisamente o que acontece

com as sociedades que utilizam profissionais estranhos ao seu
quadro social, quer sejam seus empregados, quer não o
sejam."

Como se percebe, o trecho transcrito é claro ao estabelecer que a
"sociedade de profissionais - pessoa jurídica já se vê, ou entidade empresarial", pode
sofrer a incidência do ISS na forma do art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68.
Vê-se do trecho transcrito que foi permitido ao contabilista que
mantenha escritório utilizar-se de outros profissionais, ainda que habilitados, para
fins de apuração do ISS na forma prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº.
406/68, o que demonstra de forma inequívoca a irrelevância dos serviços serem
prestados com caráter empresarial.
Segundo ainda o trecho transcrito:

"O mais que pode ocorrer, se o contabilista assalariar outro ou
outros profissionais da mesma categoria, é a multiplicação da
incidência tributária, sempre na referida modalidade privilegiada,
pelo número de profissionais prestadores do serviço."

Isto porque, segundo entendimento que prevaleceu no julgamento do
mencionado recurso, é justamente o que acontece com as sociedades de
profissionais liberais previstas no art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68, pois elas
podem recolher o ISS na forma prevista em tal dispositivo independentemente de
terem ou não caráter empresarial, tanto que podem utilizar-se de "profissionais
estranhos ao seu quadro social, quer sejam seus empregados, quer não o sejam".
Assim, segundo o trecho transcrito, ao contabilista que mantenha
escritório, ainda que se utilize de outros profissionais habilitados, é permitido apurar
o ISS na forma prevista no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei nº. 406/68, ou seja, por
profissional habilitado, pois o mencionado § 3º permite às sociedades de
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profissionais liberais o recolhimento do ISS de tal forma, ainda que tais sociedades
tenham caráter empresarial.
Por fim, deve-se registrar que tendo em vista a Emenda Constitucional
nº. 45/2004, que incluiu a alínea "d" no inciso III do art. 102 da Constituição Federal,
autorizando o STF a julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em
única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local
contestada em face de lei federal, a matéria discutida no presente artigo pode ser
apreciada pelo citado tribunal, pois, geralmente, as leis municipais (lei local)
contrariam flagrantemente o art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68 (lei federal).
Tome-se como exemplo o art. 13, especialmente seu parágrafo único,
da Lei nº. 8.725/2003, do Município de Belo Horizonte:

"Art. 13 - Quando a atividade de médico, enfermeiro, obstetra,
ortóptico,

fonoaudiólogo,

protético,

médico

veterinário,

contador, contabilista, agente de propriedade industrial,
advogado, engenheiro, arquiteto,

urbanista,

agrônomo,

dentista, economista e psicólogo for prestada por sociedades
profissionais, o ISSQN devido será exigido
calculado

à

razão

mensalmente,

de R$35,00 (trinta e cinco reais) 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.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica à sociedade que apresente
qualquer uma das seguintes características:

I - natureza comercial;
II - sócio pessoa jurídica;
III - atividade diversa da habilitação profissional dos sócios;
IV - sócio não habilitado para o exercício de atividade correspondente ao serviço
prestado pela sociedade;
V - sócio que não preste serviço em nome da sociedade, nela figurando apenas com
aporte de capital;
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VI - caráter empresarial;
VII - existência de filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato, ou qualquer outro estabelecimento descentralizado.

Diante do que foi exposto no presente artigo, não há necessidade de
digressões para demonstrar que o art. 13, parágrafo único, da Lei nº. 8.725/2003, do
Município de Belo Horizonte, viola flagrantemente o art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº.
406/68, pois, como foi exaustivamente demonstrado, este último dispositivo
(recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar) exige apenas dois
requisitos para que se apure o ISS na forma nele prevista: 1º) prestação de alguns
dos serviços nele mencionados e 2º) necessidade de um profissional habilitado que
assuma a responsabilidade pessoal pelos serviços prestados.
Como se vê, o art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68, em nenhum
momento veda à sociedade que se enquadra no art. 13, parágrafo único, da Lei nº.
8.725/2003, do Município de Belo Horizonte, de apurar o ISS na forma diferençada,
extrapolando este último, de forma flagrante, aquele primeiro.
E não venham as Fazendas Municipais alegarem que tais limitações
servem apenas para explicitar o art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº. 406/68, com a
desculpa que este exclui do regime diferençado de tributação do ISS as sociedades
com caráter empresarial. Como demonstrado no presente estudo, em nenhum
momento o referido parágrafo exclui do regime diferençado de tributação nele
previsto

as

sociedades

com

caráter

empresarial,

ao

contrário,

permite

expressamente que tais sociedades possam inclusive ter profissionais habilitados à
prestação dos serviços que sequer precisam ser empregados, e muito menos sócios.
Assim, havendo a extrapolação do art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº.
406/68, pelas leis municipais, como fez o art. 13, parágrafo único, da Lei nº.
8.725/2003, do Município de Belo Horizonte, podem os contribuintes perfeitamente,
por meio de recurso extraordinário, tentar reverter no STF o entendimento da
jurisprudência, especialmente do STJ, de que não seria aplicável às sociedades com
caráter empresarial o regime diferençado de tributação do ISS previsto no art. 9º, §
3º, do Decreto-lei nº. 406/68.
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4.4 LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Uma das principais polêmicas relativas ao ISS diz respeito ao local da
prestação do serviço para fins de recolhimento do imposto.
De acordo com a regra geral do art. 12, do DL 406/68, considera-se
local da prestação do serviço o do estabelecimento prestador, o que significa dizer
que o imposto deve ser pago ao município onde está localizado o respectivo
prestador. A única exceção prevista no DL 406/68 aplica-se aos serviços de
construção civil, em relação aos quais o pagamento deve ocorrer no local da obra.
Ocorre que diversos municípios (como é o caso de São Paulo),
passaram a exigir o pagamento do imposto no local da prestação, com fundamento
em decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o imposto seria
devido no local onde fosse prestado ou realizado.
A partir de então, muitos prestadores que são estabelecidos em uma
localidade, mas prestam serviços em outra(s), passaram a ser tributados por ambos
os municípios, ficando, portanto, sujeitos à dupla tributação, pois continuavam
obrigados ao pagamento do imposto em seus municípios, embora o tomador
estivesse retendo o tributo para o seu próprio.
Na lei em comento, a regra geral do art. 12 do DL 406/68 é mantida, ou
seja, o imposto continuará sendo devido ao município do estabelecimento prestador.
Porém, as exceções a essa regra foram ampliadas, de forma que
muitos dos serviços em que à prestação ocorre no próprio domicílio do tomador
ficarão sujeitos ao pagamento neste município.
Assim, enquadram-se nessa situação os serviços de instalação de
estruturas, varrição, coleta de lixo, vigilância, segurança, fornecimento de mão-deobra, dentre outros.
Outra exceção importante refere-se aos serviços de locação,
sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
ou não, de ferrovia, rodovia, postos, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza,
em que o imposto será devido em cada município em cujo território haja extensão de
ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de
tais serviços. Trata-se de uma regra semelhante à que é atualmente aplicável aos
serviços de exploração de rodovia, em que o imposto é devido em cada município
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em que haja extensão de rodovia explorada, e que foi, inclusive, mantida na lei em
questão.

4.5 EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

No tocante às exportações de serviços, a lei complementar prevê a não
incidência do imposto, desde que o serviço não seja desenvolvido aqui no Brasil e
que tampouco o resultado aqui se verifique. Portanto, para que se considere o
serviço 'exportado', é necessário que a prestação ocorra fora do Brasil. Caso
contrário, será tributado, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.
Na prática, essa regra, estabelecida no art. 2º, parágrafo único, poderá
trazer alguns inconvenientes, especialmente para empresas multinacionais que
costumam efetuar pagamentos de serviços a suas matrizes no exterior.
Outra regra bastante polêmica é a que estabelece a tributação dos
serviços 'provenientes' do exterior do país ou cuja prestação tenha se iniciado no
exterior. Na prática, imaginamos que será considerado 'proveniente' do exterior todos
os serviços prestados por empresas localizadas fora do país, cabendo, nesse caso,
a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao respectivo tomador ou
intermediário.

4.6 O CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

A lei prevê, ainda, a possibilidade de os Municípios e o Distrito Federal
atribuírem de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Em outras palavras, fica
autorizada a possibilidade de estabelecer-se a 'retenção' que já vem sendo praticada
hoje por diversos municípios, podendo ela ser feita de forma que o terceiro se torne
exclusivamente responsável pelo recolhimento do imposto.
Em alguns casos, a própria lei já estabeleceu a retenção na fonte pelo
tomador de forma expressa. Assim, a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta,
que contrate os serviços de construção civil, demolição, varrição, coleta de lixo,
limpeza, controle e tratamento de efluentes, dentre outros, deverá efetuar a retenção
do imposto devido pelo prestador. Note-se que, nesse caso, a legislação determina
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que o imposto sobre esses mesmos serviços seja pago no domicílio do prestador, o
que certamente irá evitar a dupla tributação do prestador.

4.7 BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA

De acordo como art. 7º da LC 116/03, a base de cálculo do imposto é o
preço do serviço. Nunca é demais lembrar que o DL 406/68 traz essa mesma regra,
a qual, todavia, é desobedecida por diversos municípios (como, por exemplo, São
Paulo), que determinam à inclusão do imposto na sua própria base de cálculo.
Assim, a rigor, os contribuintes já poderiam estar discutindo essa ampliação da base
de cálculo.
Em relação às alíquotas, o projeto que havia sido aprovado pelo
Senado estabelecia o teto máximo de 10% para jogos e diversões públicas, exceto
cinema, e de 5% para os demais serviços. Porém, o teto de 10% foi vetado pelo
Presidente da República(1), sob a alegação de que tal permissivo poderia pôr em
risco a viabilidade econômico-financeira de empreendimentos turísticos.
Outro dispositivo que foi vedado pelo Presidente da República é o
inciso II, do §2º, do art. 7º, que permitia a dedução do valor de subempreitadas
sujeitas ao ISS da base de cálculo do imposto.
De acordo com a mensagem de veto, essa possibilidade de dedução
permitiria que o contribuinte deduzisse qualquer subempreitada sujeita ao imposto, o
que implicaria perda significativa da base tributável, uma vez que, pelo DL 406/68,
somente são permitidas as deduções de subempreitadas de obras civis tributadas
pelo imposto. Assim, caso fosse mantida a regra do projeto, seria possível a dedução
de qualquer subempreitada, ainda que não houvesse o efetivo pagamento do
imposto.
Porém, ao vetar totalmente o referido inciso II, vedou-se a possibilidade
de dedução de subempreitadas, retirando-se uma dedução de base de cálculo
significativa, que irá onerar, principalmente, o segmento de construção civil, que
somente poderá abater o valor dos materiais fornecidos.
Outro veto importante foi dado ao §3º, do mesmo art. 7º, que permitia a dedução da
base

tributável

de

valores

gastos

com

hospitais,

laboratórios,

clínicas,

medicamentos, médicos, odontólogos e demais profissionais de saúde no caso de
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serviços de planos de medicina de grupo e outros planos de saúde. Nesse caso, a
dedução aplicava-se somente aos planos operados por cooperativas, o que poderia
trazer distorções no mercado.
Por fim, consideramos que o legislador está perdendo uma boa
oportunidade para fixar as alíquotas mínimas de ISS, nos termos previstos
pela Emenda Constitucional nº. 37/02, que estabeleceu uma alíquota mínima
'provisória' de 2%. A edição da presente Lei Complementar seria o momento ideal
para que fosse fixado um teto mínimo e, assim, finalmente resolvido o problema de
'paraísos fiscais';

4.8 SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

Entendemos que a 'nova' tributação das sociedades profissionais
poderá trazer certa polêmica.
Isso porque a LC 116/03 revogou apenas os arts. 8º, 10, 11 e 12 do DL
406/68. Não foi revogado expressamente o art. 9o, que trata do trabalho pessoal e
permite que as sociedades profissionais de profissão regulamentada recolham o
imposto de acordo com cada profissional habilitado.
No entanto, foram revogados o DL 834/69, bem como a LC 56/87.
Ambos alteraram a redação do DL 406/68, acrescentando o parágrafo 3º, que trata
especificamente da tributação das sociedades de profissionais.
Em sendo assim, é possível sustentar-se que, como tais diplomas
legais foram revogados, não há como subsistir a tributação diferenciada das
sociedades de profissionais, as quais passariam a ser tributadas com base no preço
do serviço.
Por outro lado, como a regra específica prevista no art. 9º, §3º, do DL
406/68 não foi expressamente revogada, as sociedades poderão argumentar que a
lei específica prevalece sobre a genérica, permanecendo, portanto, a tributação em
relação a cada profissional habilitado.

4.9 SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS

Segundo dispõe a Constituição Federal em seu artigo 156, III, compete
aos Municípios instituir o Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre os serviços de
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qualquer natureza, não incluídos no campo de incidência do ICMS, definidos em lei
complementar.
Isso significa que, como o ICMS incide somente sobre os serviços de
comunicação e de transporte intermunicipal e interestadual, o legislador pode instituir
a cobrança de ISS sobre todos os demais serviços, à exceção desses, bastando,
para tanto, definir tal incidência em lei complementar.
Dessa forma, na Lei Complementar recentemente aprovada, o
legislador aproveitou para incrementar a lista de serviços, incluindo novas atividades,
bem como aperfeiçoando a redação daqueles que já constavam. Para melhor
compreensão, anexamos material comparativo entre a Lista de Serviços do DecretoLei nº. 406/68 e a constante da LC 116/03.
Vale a pena destacar alguns serviços de maior relevância:

Item 1 - Serviços de informática e congêneres; tais como:
análise

e

desenvolvimento

de

sistemas;

programação,

processamento de dados e congêneres, elaboração de
programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos,
licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de
computação,
suporte

assessoria

técnico

em

e consultoria em informática,

informática,

inclusive

instalação,

configuração e manutenção de programas de computação e
bancos de dados, planejamento, confecção, manutenção e
atualização de páginas eletrônicas.

Mesmo com o aperfeiçoamento da redação relativa aos serviços
ligados à área de informática, o legislador não pacifica uma das mais acirradas
discussões tributárias da atualidade, qual seja, a incidência tributária nos serviços de
provedores de Internet.
Apesar do cerne da questão residir no fato de esse serviço ser ou não
considerado como de comunicação, poderia o legislador excluir da incidência do ISS
os acessos à Internet e, dessa forma, dar a segurança jurídica que tanto os
contribuintes almejam. Isso poderia ser feito, por exemplo, apontado à exclusão
dentro de um determinado item: "processamento de dados e congêneres, exceto
serviços de provimento de acesso à internet".
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Item 3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de
direito de uso e congêneres; tais como cessão de direito de
uso de marcas e de sinais de propaganda, exploração de
salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais,
stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios,
casas de espetáculos, parques de diversão, canchas e
congêneres, para realização de eventos ou negócios de
qualquer natureza, locação, sublocação, arrendamento, direito
de passagem ou permissão de uso, compartilhados ou não,
de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de
qualquer natureza, cessão de andaimes, palcos coberturas e
outras estruturas de uso temporário.

Vale referir que o texto que havia sido aprovado pelo Senado trazia a
incidência do imposto sobre locação de bens móveis, ignorando a jurisprudência
firmada pelo STF no sentido da inconstitucionalidade dessa tributação. Porém, esse
dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, o que significa que tal atividade
não mais estará sujeita à tributação pelo imposto.
No entanto, é de se questionar por que não foi também vetada a
tributação de 'exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios
virtuais, stands, etc.'., já que tais atividades também são, em essência, de locação
de espaço e, portanto, também inconstitucionais.
Outro ponto discutível é a incidência do imposto sobre 'serviços' de
cessão de direito de uso de marcas. Nesse caso, não temos qualquer prestação de
serviço, mas simplesmente, como o próprio nome diz, a cessão de um direito.

Item

14.5

-

Restauração,

recondicionamento,

acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem
tingimento,

galvanoplastia,

anodização,

corte,

recorte,

polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Esse item promete criar inúmeras discussões, tendo em vista que não
haverá a ressalva de que esses serviços somente estarão sujeitos ao ISS quando
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não destinados à industrialização ou comercialização, como atualmente faz
o Decreto-Lei nº. 406/68 no item 72 da Lista de Serviços.
Ao não repetir a redação do atual decreto, o legislador abre brecha
para que os Municípios passem a cobrar o ISS em todo e qualquer serviço
mencionado no item 14.5.
Cabe lembrar que a 'atividade meio' para obtenção de nova mercadoria
ou para aperfeiçoamento de produto que posteriormente é vendido, comumente
denominada 'industrialização por encomenda', é sujeita ao ICMS. Dessa forma, é
possível que o contribuinte futuramente se depare com uma disputa entre Estados e
Municípios.
Contudo, acreditamos que o Judiciário dará razão aos Estados, tendo
em vista que as atividades descritas no item 14.5, quando desempenhadas como
atividade meio, fazem parte da cadeia econômica para formação de bem que será
tributado pelo ICMS.
Assim, os referidos serviços não poderão sofrer a incidência do ISS,
mas tão somente do imposto estadual. Isso em razão da norma constitucional (artigo
156, III) vedar a incidência do ISS quando os serviços estiverem no campo de
tributação do ICMS.

Item 15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou
financeiro,

inclusive

aqueles

prestados

por

instituições

financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de
direito.

Nesse item o legislador complementar resolveu incluir diversos serviços
prestados pelos bancos e que agora passarão, segundo a redação da Lei
Complementar, a ser tributados pelo ISS.
Dentre as inclusões é possível citar as atividades relacionadas a
operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e
baixa de contrato de câmbio, emissão de registro de exportação ou de crédito,
cobrança ou depósito no exterior emissão, fornecimento e cancelamento de cheques
de viagem, fornecimento transferência, cancelamento e demais serviços relativos à
carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas, envio e
recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.
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Item 17.08 - Franquia (franchising) Esse item é uma das
novidades trazidas pela lei, tendo em vista que, anteriormente,
os Municípios, como São Paulo, justificavam a cobrança do
ISS nos contratos de franquia baseando-se no fato de que os
direitos sobre marcas e patentes equiparam-se aos direitos
autorais, os quais, de acordo com o artigo 48, III do antigo
Código Civil(3) eram considerados bens móveis para efeitos
legais - suscetíveis, portanto, de locação. Dessa forma, as
municipalidades enquadravam à atividade de 'franchising' no
item 79 do Decreto-Lei nº. 406/68, que se refere à locação de
bens móveis.

Contudo, como já citamos acima, o STF já considerou inconstitucional a
cobrança do ISS na locação de bens móveis.
Cabe citar, ainda, que o STJ considerou ilegal a cobrança do imposto
que ora analisamos nos contratos de franquia, como pode ser visto abaixo:

"Tributário. ISS. Franchising.4. É, portanto, contrato de
natureza

complexa,

afastando-se

prestação de serviço. 5. ISS não

da

caracterização

de

devido em contrato de

franquia. Ausência de previsão legal. (STJ - 1ª Turma - Resp
221.577MG - Relator para o acórdão Ministro. José Delgado m.v. - j. em 23.11.99 - DJU-E 1 de 3.4.2000, p. 117).

5 - O ISSQN DE PROFISSIONAIS LIBERAIS E AS SOCIEDADES NO MUNICÍPIO
DE SÃO LUIS/MA

O Código Tributário do Município de São Luis em seu artigo 146
estipula as alíquotas e valores incidentes para as prestações de serviços,
destacando:
I. Profissionais autônomos, em geral:
a. Profissionais de nível elementar: R$ 10,00 (dez reais) por
mês;
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b. Profissionais de nível médio: R$ 22,00 (vinte e dois reais)
por mês;
c. Profissionais de nível superior: R$ 43,00 (quarenta e três
reais) por mês;
II. Empresa: 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço, por mês.
§1º - As Sociedades de Profissionais pagarão por cada profissional
habilitado, seja sócio, empregado ou não, que preste serviço em
nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal
nos termos da lei regulamentadora da profissão.
§ 2º - O imposto será calculado por profissional habilitado seja
sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da
sociedade, no valor de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais)
por mês.

Os valores expressos acima, foram fixados de acordo com a redação
do artigo 1º da Lei 4.136 de 30/12/2002 e hoje representam os seguintes valores:
a. R$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos)
b. R$ 32,58 (trinta e dois reais e cinqüenta e oito centavos)
c. R$ 63,71 (sessenta e três reais e setenta e um centavos)
§2º. R$ 403,14 (quatrocentos e três reais e quatorze centavos)

Há de se observar, que a redação dada ao parágrafo 2º se deu através
de inclusão pela Lei 4.019 de 27 de dezembro de 2001, artigo 3º.
Dentre as obrigações acessórias criadas pelo Município de São Luis,
está a Declaração Mensal de Serviços, com a obrigação de escriturar e apresentar
ao Fisco Municipal a Declaração de Informações Municipais, através do sistema DIM
foi instituída através do Decreto nº. 20.312/2000, alterado pelo decreto nº. 30.706 de
05 de julho de 2007.
Ocorre que a partir de janeiro de 2004, o novo modelo apresentado
para gerar as informações, eliminou por vez o campo destinado a informar a
quantidade de sócios, empregado ou não, que preste serviço em nome da
sociedade, obrigando as empresas denominadas Sociedades Simples Pura a pagar
como empresa em geral, atribuindo-lhe o percentual de 5% (cinco por cento) dobre o
serviço prestado.
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Nessa mesma versão do Sistema, informam-se os serviços prestados e
obtem-se a guia de recolhimento do tributo. Não existe alternativas para se recolher
o ISSQN a não ser tributar os serviços em 5%.
Por essa razão constam na Justiça Estadual e Federal, jurisprudências
definida nas duas esferas judiciais, a saber:

1 - JUSTIÇA FEDERAL

Em ação proposta junto á 3ª Vara da Justiça Federal, o juiz Roberto
Carvalho Veloso proferiu sentença suspendendo, em definitivo, a exigência do
Imposto sobre Prestação de Serviços (ISS) para as Sociedades de Advogados,
conforme havia reivindicado a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
do Maranhão, que considerou a cobrança inconstitucional e, confirmando decisão
concedida em caráter liminar pelo juiz Leomar Barros Amorim, desautorizou a
cobrança do ISS para as Sociedades de Advogados.
A cobrança do tributo terá que ser feita respeitando a decisão da
Justiça Federal, visto que a Lei nº. 4.136 de dezembro de 2002, que alterou os
dispositivos do Código Tributário (Lei nº. 3.758/98), não revoga a decisão favorável à
Seccional maranhense da OAB. "A cobrança do ISS das Sociedades de Advogados
na forma de valores progressivos, em razão do número de integrantes das mesmas,
afronta o princípio da legalidade, da isonomia e da igualdade", assinalou o juiz
Roberto Veloso, acrescentando que as leis municipais não podem modificar a base
de cálculo do ISS, que ainda é fixa para a cobrança do tributo pelos serviços
prestados.
A forma com vinha sendo feita a cobrança do ISS contra as Sociedades
de Advogados feria norma do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, que
veda à União, Estados, Distrito Federal e aos Municípios "instituir tratamento
desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos".

2 - JUSTIÇA ESTADUAL
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Verifica-se junto ao judiciário estadual, três jurisprudências que
contemplam as Sociedades de Profissionais que repelem a cobrança do ISSQN
tomando-se como base o valor dos serviços e a favor do que dita a legislação do
artigo 146 inciso I.
A primeira datada de25 de março de 2003, pronunciou-se a 4ª Câmara
Civil em acórdão:

ACÓRDÃO N° 43.746/2003.
EMENTA

TRIBUTÁRIO.

MANDADO

DE

SEGURANÇA.

Sociedade Uniprofissional.
I - Se comprovada a descaracterização empresarial
ou comercial de sociedade integrada por médicos
para prestação de serviços especializados, com
responsabilidade pessoal, há de ser ela beneficiada
pelo tratamento fiscal diferenciado previsto no Art.
9°, §§ 1° e 3°, do Dec.Lei n° 406/68.
II - Recurso conhecido e improvido.

A segunda datada de 27 de novembro de 2003, pronunciou-se a 3ª
Câmara Civil em acórdão:

ACÓRDÃO N.º : 47.391/2003.
EMENTA

TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DECRETO-LEI
406/68 (ART. 9º, §§ 1 E 3). LEI COMPLEMENTAR Nº.
56/87.
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I – Sociedade profissional, sem caráter empresarial ou
comercial, integrada por médicos para a prestação de
serviços especializados, com responsabilidade
pessoal, eneficia-se de tratamento fiscal diferenciado,
previsto pelo Decreto-Lei 406/68, art. 9, § 1º e 2º;

II – remessa não provida.

A terceira datada de 08 de agosto de 2009, pronunciou-se a 4ª Câmara
Civil em acórdão:

ACORDÃO 84.298/2009

EMENTA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADE
SIMPLES.

FORMA DE CONSTITUIÇÃO.

1. Em se

tratando de sociedades simples, constituídas por profissionais
liberais, o ISSQN tem por base de cálculo o número de
profissionais prestadores de serviços pela sociedade.2. A
sociedade simples pode adotar um dos tipos de sociedade
tipificados pelo Código Civil sem que isso importe sua conversão
em sociedade empresária. 3. Apelo conhecido e provido.
Unanimidade.
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6 CONCLUSÃO

Em vista de tudo o que foi explanado, conclui-se que as Sociedades de
Profissionais Liberais se enquadram nos benefícios ditados pelo Decreto-Lei
406/1968 em seu artigo 9º, não revogados pela Lei Complementar 116/2003.
O aprofundamento deste estudo veio demonstrar a aplicabilidade de
uma construção teórica - planejada como alternativa de interpretação dúbia das
funções da lei complementar e das normas gerais tributárias, a realidade do
cotidiano tributário. As normas gerais tributárias são dotadas de funções primárias e
secundárias e fazem à harmonia dos conflitos de competência, mas se estende a
uma considerável gama de situações. Escolheu-se a matéria como pano de fundo da
discussão, até mesmo pela riqueza de exemplos que propicia.
Vale lembrar que a forma federativa de Estado é uma das cláusulas
pétreas previstas no artigo 60, § 4º, I, da Constituição Federal, que vem a reforçar o
importante papel atribuído constitucionalmente à legislação complementar e, em
especial, à sua situação no âmbito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza.
De outro norte, o ISSQN de Profissionais Liberais e as Sociedades no
Município de São Luis/MA, mormente ao que tange a sua legislação consolidada,
deverá merecer amplo estudo de adequação às normas gerais tributárias, tendo
como base as interpretações exaradas nas jurisprudências nas esferas Federal e
Estadual, buscando entendimentos junto aos órgãos de classe, profissionais liberais
e outras pessoas envolvidas no processo, sintetizando de forma clara e objetiva, os
anseios da Comunidade.
De mesma forma, uma revisão no Sistema DIM/DMS para que nele
represente as alternativas que contemplem o que à legislação determina.
A de se observar que os recolhimentos auferidos após a implantação
do Sistema DMS/DIM em janeiro de 2004 são irregulares para as Sociedades de
Profissionais, passíveis de devolução em litígio judicial, bastando para tal a
interpretação tácita da matéria estudada neste trabalho e por não haver alternativa,
excluindo-se o inadimplemento, de se recolher o tributo por Profissional.
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