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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
71/2019

Matéria: PLC 003/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO 
TRIBUTÁRIO. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR. INICIATIVA DO PREFEITO 
MUNICIPAL. COBRANÇA VARIÁVEL DO ISSQN 
PARA SOCIEDADES PLURIPROFISSIONAIS E 
SOCIEDADES LIMITADAS E PREVISÃO DE 
ALÍQUOTA FIXA PARA EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS COM 70% DA 
RECEITA DERIVADA DO SUS. MATÉRIA JÁ 
ANALISADA NA OT N° 539/2018. 
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS.
IRRELEVÂNCIA DA FORMA DE CONSTITUIÇÃO 
(PLURIPROFISSIONAL OU LIMITADA). 
RELEVÂNCIA DO CARÁTER PERSONALÍSSIMO 
OU EMPRESARIAL. PRESUNÇÕES LEGAIS 
QUE OCASIONAM INSEGURANÇA JURÍDICA. 
POSSÍVEL ONERAÇÃO DO ERÁRIO. 
PRECEDENTES DO STJ. RENÚNCIA DE 
RECEITA NÃO CARACTERI2ADA. PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE 
ANUAL E NONAGESIMAL OBSERVADOS. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei complementar n. 003, de 22 de 
março de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Inclui os §§ 5o, 6o, 7o, 8o e 9o 
ao art. 140 da Lei Complementar n. 110/2006.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei complementar dispõe que as sociedades 
pluriprofissionais e as sociedades limitadas devem recolher o ISSQN sempre de forma 
variável. Menciona, por outro lado, que a alíquota do ISSQN será fixa para as sociedades 
em que 70% das receitas decorrerem da prestação de serviços vinculados ao SUS. 
Dispõe, por fim, que os seus efeitos surtirão a partir de 1o de janeiro de 2020.

Inicialmente, constata-se que a matéria já foi objeto de análise por 
parte deste Procurador quando da Orientação Técnica n 0 539/2018, cuja fundamentação 
merece ratificação, com a seguinte exceção.

A mesma ressalva feita, na ocasião, em relação âs sociedades 
pluriprofissionais - de que a constituição de uma sociedade por diferentes profissionais não ^ J
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gera, de per si, a cobrança do ISSQN de forma variável vale, com mais razão, em 
relação às sociedades limitadas, senão veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ISS. ART. 9o., §§ 1o. E 3o. DO DECRETO-LEI 406/1968. 
EXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. AGRAVO INTERNO DA 
CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência entende 
que o beneficio da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades uni ou 
pluriprofissionais que prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito 
empresarial (AgRg no REsp. 1.486.568/RS, Rei. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 
13.11.2014). 2. O que define uma sociedade como empresária ou simples é o 
seu objeto social, e não a forma societária. No caso de sociedades formadas 
por profissionais intelectuais, cujo objeto social é a exploração da respectiva 
profissão intelectual dos seus sócios, são, em regra, sociedade simples, uma vez 
que nelas faltará o requisito da organização dos fatores de produção, elemento 
próprio da sociedade empresária, como leciona a doutrina especializada, segundo 
anota o Professor ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (Direito Empresarial. São 
Paulo: Método, 2017, p. 63). 3. O próprio Código Civil em seu art. 983 admite 
que uma sociedade simples se constitua como uma sociedade limitada. O 
fato de ela usar esse tipo societário, pois, não a descaracteriza como 
sociedade simples se o seu objeto, repita-se, não for empresarial. 4. Todavia, 
no caso, muito embora se trate de uma sociedade simples que tem por objeto 
social a prestação de serviços de auditoria contábíl e demais serviços inerentes â 
profissão de contador, não se pode deixar de observar os documentos trazidos 
pelo Agravada, em que se constata ser uma rede global que emprega cerca de 
4100 profissionais por todo o mundo. Dessa forma, não há como afastar a 
existência do requisito da organização dos fatores de produção, com intuito 
empresarial. 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (Aglnt 

AREsp 1226637/SP, Rei. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 07/11/2018)
no

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ISSQN. ART. 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/68. 
SOCIEDADE LIMITADA. PESSOALIDAOE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO DOS FATORES DE PRODUÇÃO. CARÁTER 
EMPRESARIAL AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO 
POR ALÍQUOTA FIXA. POSSIBILIDADE. I - O Tribunal de origem concluiu, após a 
análise do conjunto probatório dos autos, que apesar da Agravante ser 
constituída na forma de sociedade limitada, não há organização dos fatores 
de produção e impessoalidade na prestação do serviço, o que afasta o 
caráter empresarial e permite a aplicação da alíquota fixa do ISSQN, prevista 
no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/68. II - Agravo Regimental provido para 
conhecer do Agravo e negar provimento ao Recurso Especial do Município de 
Manaus. (AgRg no AREsp 519.194/AM, Rei. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rei. p/ 
Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
09/06/2015, DJe 13/08/2015)

Perceba, pois, que o fato de se tratar de sociedade limitada ou 
pluriprofissional não afasta a aplicação da alíquota fixa do ISSQN, prevista no art. 9o, § 3o, \\ 
do Decreto-Lei n. 406/68, se os serviços forem prestados em caráter personalíssimo e 
não empresarial. Portanto, a presunção /uris et de iure prevista na proposição em exame, 
tanto para as sociedades pluriprofissionais, quanto para as sociedades limitadas, gera 
insegurança jurídica capaz de onerar, até mesmo, o erário, com ações, por exemplo, de 
repetição de indébito.
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Já quanto á previsão de alíquota fixa do ISSQN para empresas que 
comprovem que 70% de sua receita seja oriunda do SUS, trata-se de política fiscal, com 
amplo grau de discricionariedade, a cargo exclusivo dos agentes políticos do Município 
(Prefeito e Vereadores).

De mais a mais, tendo em vista que no Município de Carazinho 
sequer incide o ISSQN em relação aos serviços de saúde, não há que se falar em possível 
renúncia de receita, com a previsão de cobrança mediante alíquota fixa do ISSQN, a ponto 
de atrair as regras do art. 14 da Lei Complementar n. 101/2000.

A minuta, ademais, respeita os princípios constitucionais da 
anterioridade anual e nonagesimal, já que seus efeitos incidirão apenas em 1o de janeiro 
de 2020.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, valendo-se da 
fundamentação constante na OT n. 539/2018, que segue anexa, opina-se pela viabilidade 
técnico-jurídica do PLC n. 003/2019, com a ressalva de que a jurisprudência reconhece 
incidir o art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/68 às sociedades píuriprofissionais e 
sociedades limitadas prestadoras de serviços em caráter personalíssimo, circunstância 
esta que, futuramente, poderá onerar o erário.

Cabe lembrar, por fim, que, por se tratar de projeto de lei 
complementar, deve-se oportunizar emenda de iniciativa popular, num prazo de 15 dias, e 
sua aprovação plenária exige a maioria absoluta dos vereadores1.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 02 de abril de 2019.

LUÍS FERNAND
Procurador do 

Matrícula 50Q2(

BOURSCHEID
xler Legislativo 
DAB/RS 93.542

1 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas; \
III - Código de Loteamento; ll
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1o Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de 
Vereadores.§ 2o As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir 
da publicação dos projetos.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
539/2018

Matéria: PLC 009/2018 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E 
TRIBUTÁRIO. PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR. AUTORIA DO 
PREFEITO MUNICIPAL. INSTITUI ÀS 
SOCIEDADES PLURIPROFISSIONAIS E 
LIMITADAS O REGIME DE TRIBUTAÇÃO 
DO ISSQN DE FORMA VARIÁVEL. 
INTELIGÊNCIA DO §3° DO ART. 9o DO 
DECRETO-LEI 
JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO STJ. 
DISTINÇÃO ENTRE SOCIEDADES 
PLURIPROFISSIONAIS DE CARÁTER 
PERSONALÍSSIMO E DE CARÁTER 
EMPRESARIAL. INCOMPATIBILIDADE DO 
REGIME PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO ÀS 
SOCIEDADES LIMITADAS. PROPOSTA 
EM PARTE VIÁVEL ORIENTAÇÃO 
FAVORÁVEL COWI RESSALVAS

RECEBI0°
CJ £UUo|'j&

N° 406/1968.

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão 
Processante à Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do 
Projeto de Lei Complementar n° 009, de 12 de setembro de 2018, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que incluis os §§ 5o e 6o ao art. 140 da Lei 
Complementar n° 110/2006.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei acresce os §§ 5o e 6o ao art. 140 da Lei 
Complementar n° 110/2006, a fim de que as sociedades pluriprofissionais e as 
sociedades limitadas recolham o ISSQN de forma variável e não fixa, como 
consta no §3° do art. 9o do Decreto-Lei n° 406/68. Aduz, por fim, que seus 
efeitos surtirão a partir de 1o de janeiro de 2019.

Segundo a justificativa:
/As sociedades uniprofissionais, ou seja, aquelas constituídas por 

profissionais da mesma categoria (somente médicos, somente advogados. L' M
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Somente contadores, somente engenheiros, etc), que atuam exclusivamente 
em atividades sujeitas à responsabilidade técnica respectiva têm um 
tratamento tributária diferenciado, assegurado pelo S 3o do art. 9" do DL n° 
40611968, possuem a tributação de forma fixa, por profissional habilitado, 
conforme a legislação municipal, desimportando o faturamento/receita bruta 
da sociedade. No entanto, se a sociedade atuar de forma empresarial, com 
aporte de capital, auxiliares técnicos que executam parte da atividade-fim, 
equipamentos que potencializam a atividade e o resultado (lucro), não pode 
ser tributada na forma do §3° do art. 9" do DL na 406/68. É O caso, por 
exemplo, da sociedade em que dois sócios são médicos, um é farmacêutico, 
um é administrador de empresas, um é economista e o outro advogado. Da 
mesma forma é o caso das sociedades limitadas, que atuam sob a forma 
empresarial, com aporte de capital e que tampouco podem ser tributadas na 
forma do §3° do art. 9" do DL n° 406/68. Nessa esteira, o entendimento 
acerca da matéria que prevalece no Superior Tribunal de Justiça - STJ é o de 
que, sendo uma sociedade limitada, o ISS é sempre variável, 
independentemente dos profissionais que a compõe, dada a forma 
empresarial de que se reveste esse tipo social.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por 
haver nítido interesse local1, e a iniciativa legislativa é concorrente entre 
Prefeito Municipal e vereadores (matéria tributária2).

i (CRFB): Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (STF): O tema já foi enfrentado em diversos julgados do STF e a jurisprudência da Corte é 
uníssona em negar a exigência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se 
cuide de lei que vise à minoração ou revogação de tributo. As leis em matéria tributária 
enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza a qualquer parlamentar — deputado 
federal ou senador - apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou 
revogar tributo. (...) Não há, no texto constitucional em vigor, qualquer mandamento que 
determine a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo quanto aos tributos. Não se aplica à 
matéria nenhuma das alíneas do inciso II do § 1o do art. 61, tampouco a previsão do art. 165. 
Como já decidiu diversas vezes este Tribunal, a regra do art. 61, § 1o, li, b, concerne tão 
somente aos Territórios. A norma não reserva à iniciativa privativa do presidente da República 
toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão apenas a matéria tributária dos Territórios. 
Também não incide, na espécie, o art. 165 da CF, uma vez que a restrição nele prevista limita- 
se às leis orçamentarias plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária 
anual e não alcança os diplomas que aumentem ou reduzam exações fiscais. Ainda que 
acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis que concedem benefícios fiscais tais 
como isenções, remissões, redução de base de cálculo ou alíquota não podem 
enquadradas entre as leis orçamentárias a que se referem o art. 165 da CF. [ARE 743.480 RG. 
voto do rei. min. Gilmar Mendes, j. 10-10-2013, P, DJE de 20-11-2013, Tema 682.

ser
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O instrumento utilizado, da mesma forma, encontra-se 
certo, já que se trata de matéria que deve ser, necessariamente, veiculada por 
meio de projeto de lei complementar, devendo, inclusive, serem permitidas 
emendas populares no prazo de 15 dias3.

No mérito.

A proposta de lei complementar tem por intuito fazer com 
que as sociedades pluriprofissionais e as sociedades limitadas recolham o 
ISSQN de forma variável e não em valor fixo.

Entende-se por sociedades pluriprofissionais aquelas formadas 
por profissionais que não tenham a mesma formação. Como exemplo, pode-se citar as 
sociedades formadas por médicos e psicólogos e as formadas por contadores e 
advogados. Em sentido diverso, logicamente, tem-se o conceito de sociedades 
uniprofissionais.

Quanto ao regime de tributação do ISSQN, o §3° do art. 
9o do Decreto-Lei n° 406/1968 prevê um tratamento privilegiado a certas 
sociedades (cobrança por profissional habilitado), senão veja-se:

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 titulo 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 § Io, calculado em relação a cada profissional

3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com 
determinada matéria.
§ 1o - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e 
Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a 
partir da publicação dos projetos.
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habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei 
aplicável. (Redação dada pela Lei Complementar n° 56. de 19871
[...]

A interpretação uníssona conferida pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) a esse dispositivo, por sua vez, é no sentido de que, tanto as 
sociedades uniprofissionais, quanto as sociedades pluriprofissionais, fazem jus 
ao regime privilegiado de tributação previsto no §3° do art. 9o do Decreto-Lei n° 
406/1968, desde que prestem seus serviços em caráter personalíssimo, sem 
caráter empresarial.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. ART. 9o., §§ lo. E 3o. DO 
DECRETO-LEI 406/1968. EXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO 
DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento firmado por ambas as Turmas 
que compõem a 1a. Seção do STJ que o benefício da alíquota fixa do 
ISS somente é devido às sociedades uni ou pluriprofissionais que 
prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito empresarial. 
Precedentes: REsp. 1.512.652/RS, Rei. Min. NAPOLEÃO NJNES MAIA 
FILHO, DJe 30.3.2015; AgRg no REsp. 1,486.568/RS, Rei. Min. SÉRGIO 
KUKINA, DJe 13.11.2014; EDcl no AREsp. 425.635/PE, Rei. Min. 
HUMBERTO MARTINS, DJe 16.12.2013. 2. No caso dos autos, o Tribunal de 
origem, apreciando as provas apresentadas nos autos, reconheceu que se 
trata de sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada e possui nítido 
caráter de empresa (fls. 420). E rever esse posicionamento, a fim de acolher 
a pretensão recursal, dependeria de revisão do acervo fático-probatório dos 
autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial. 3. Agravo Regimental 
da Contribuinte a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 550.311/SP, Rei. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
26/06/2018, DJe 02/08/2018)

TRIBUTÁRIO. ISS. ARTIGO 9°., PARÁGS. Io. e 3°., DL 406/68. SOCIEDADE 
SIMPLES PLURIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS E CONTADORES. 
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL SERVIÇO PRESTADO DE 
FORMA PESSOAL. RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. 
POSSIBILIDADE. 1. O que define uma sociedade como empresária ou 
simples é o seu objeto social. No caso de sociedades formadas por 
profissionais intelectuais cujo objeto social é a exploração da respective 
profissão intelectual dos seus sócios, são, em regra, sociedade simples, uma 
vez que nelas faltará o requisito da organização dos fatores de produção, 
elemento próprio da sociedade empresária: doutrina do Professor ANDRÉ 
LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (Direito Empresarial Esquematizado, São Paulo, 
Método, 2014). 2. Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção 
entendem que o benefício da alíquota fixa do ISS somente é devido às 
sociedades uni ou pluriprofissionais que prestam serviço em caráter 
personalíssimo sem intuito empresarial. Precedentes. 3. No caso,

//
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tratando-se de sociedade em que o objeto social é a prestação de serviços 
técnicos de consultoria e de assessoria, prestados diretamente pelos sócios, 
em que o profissional responde pessoalmente pelos serviços prestados, faz 
jus ao recolhimento do ISS na forma do art. 9o., parágs. Io. e 3o. do DL 
406/1968. 4. Recurso Especial provido para reconhecer o direito da 
recorrente ao recolhimento do ISS com base no art. 9o., parágs. Io. e 3o. do 
DL 406/1968. Invertido os ónus sucumbencias. (REsp 1512652/RS, Rei. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
17/03/2015, DJe 30/03/2015)

Incorreta, portanto, a presunção feita pela minuta de lei 
complementar de que o simples fato de se tratar de sociedade pluriprofissional 
afasta o regime de tributação simplificado. Como se viu, a diferenciação de 
regimes leva em conta o caráter personalíssimo da atividade, que não deve 
possuir natureza empresarial.

Sobre o tema, leciona ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ
RAMOS:

O que define uma sociedade como empresaria ou simples é o seu objeto 
social. No caso de sociedades formadas por profissionais intelectuais cujo 
objeto social é a exploração da respectiva profissão intelectual dos seus 
sócios, são, em regra, sociedade- simples, uma vez que nelas faltará o 
requisito da organização dos fatores de produção, elemento próprio da 
sociedade empresária (in Direito Empresarial Esquematizado, São Paulo, 
Método, 2014).

Já em relação às sociedades limitadas, o STJ, de fato, 
entende ser incompatível com as mesmas o regime simplificado de tributação 
previsto no §3° do art. 9o do Decreto-Lei n° 406/1968, a saber:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL ISSQN. RECOLHIMENTO EM 
ALÍQUOTA FIXA. ART. 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI 406/68. PESSOA 
JURÍDICA QUE ASSUME, CONTRATUALMENTE, A FORMA SOCIETÁRIA 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME TRIBUTÁRIO 
DIFERENCIADO DO ISSQN. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo iterativa jurisprudência deste 
STJ, a pessoa jurídica que assume, em contrato social, a forma 
societária de responsabilidade limitada, não faz jus ao recolhimento de 
ISSQN em alíquota fixa (art. 9°, § 3°, do Decreto-lei 406/68), uma vez que 
revela natureza de sociedade empresarial. Precedentes (STJ, AgRg no 
AREsp 352.877/ES, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
DJe de 25/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.366.322/SP, Rei. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2013). II. Na 
forma da pacífica jurisprudência do STJ, "incontroverso que a contribuinte 
constituiu-se como limitada, como se verifica pela simples leitura de sua 
denominação - CTO, Clínica de Traumatologia e Ortopedia Ltda. -, o que é 
facultado às sodedades simples. Hipótese em que ela está subordinada às 
caracteristicas próprias do tipo societário adotado, consoante previsão do art.
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983 do CC. A tributação fixa do ISS somente é deferida às sociedades em 
que há responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do art. 9o, § 3o, do DL 
406/1968, o que é incompatível com o tipo societário das limitadas" (STJ,

. EDcl no AREsp 475.403/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, DJe de 18/06/2014). Mi. Impossível o reexame de cláusula 
contratual, em sede de Recurso Especial, ante a vedação estatuída na 
Súmula 5/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 
1259145/PR, Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL ISSQN. RECOLHIMENTO EM 
ALÍQUOTA FIXA. ART. 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI 406/68. PESSOA 
JURÍDICA QUE ASSUME, CONTRATUALMENTE, A FORMA SOCIETÁRIA 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL
IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME TRIBUTÁRIO 
DIFERENCIADO DO ISSQN. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA 
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. I. Segundo iterativa jurisprudência deste STJ, a pessoa 
jurídica que assume, em contrato social, a forma societária de 
responsabilidade limitada, não faz jus ao recolhimento de ISSQN em 
alíquota fixa (art. 9°, § 3°, do Decreto-lei 406/68), uma vez que revela 
natureza de sociedade empresarial. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 
352.877/ES, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
25/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.366.322/SP, Rei. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2013). II. Na forma da pacífica 
jurisprudência do STJ, "incontroverso que a contribuinte constituiu-se como 
limitada, como se verifica pela simples leitura de sua denominação - CTO, 
Clínica de Traumatologia e Ortopedia Ltda. -, o que é facultado às sociedades 
simples. Hipótese em que ela está subordinada às caracteristicas próprias do 
tipo societário adotado, consoante previsão do art. 983 do CC. A tributação 
fixa do ISS somente é deferida às sociedades em que há responsabilidade 
pessoal do sócio, nos termos do art. 9o, § 3o, do DL 406/1968, o que é 
incompatível com o tipo societário das limitadas" (STJ, EDcl no AREsp 
475.403/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 
18/06/2014). III. Desnecessidade de produção de prova oral, porquanto o 
exame do contrato social da pessoa jurídica é suficiente para demonstrar, ou 
não, sua natureza empresarial. IV. Não é omisso acórdão que indefere 
pedido de produção de prova considerada inócua para o desate da 
controvérsia. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 655.731/MG, 
Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado 
16/04/2015, DJe 24/04/2015)

em

Como se percebe, realmente o Tribunal da Cidadania não 
tem admitido a tributação privilegiada do ISS às sociedades limitadas, por 
considerar que as mesmas possuem nítida natureza empresarial; estando 
correto, portanto, nesse ponto, o projeto apresentado.

Quanto à previsão de que os efeitos surtirão a partir de 1o 
de janeiro de 2019, cabe dizer que as normas infraconstitucionais se submetem 
ao princípio constitucional da irretroatividade, salvo situações excepcionadas
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pela própria Carta Magna, como, por exemplo, os casos de leis penais mais 
benéficas aos acusados4.

Além do mais, tratando-se de norma tributária prejudicial 
ao contribuinte, necessário se observar, além do princípio da irretroatividade, 
os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal5, o que, 
felizmente, restou observado.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta 
Procuradoria Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PLC n° 
009/2018, salvo em relação à previsão feita em relação às sociedades 
pluriprofissionais. conforme acima aduzido, lembrando, ainda, que, por se tratar
de projeto de lei complementar, deve ser oportunizada emendas populares por
15 dias e que o quórum de aprovação exige a maioria absoluta dos vereadores
(sete votos).

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 02 de outubro de 2018.

LUÍS FERNANDO BOiílRSCHEID 
Procurador do PodeRLegislativo 

Matí í^ula 50020 
Om/RS 93.542

4 .https://dirlevdacunhaiunior.iusbrasil.com.br/artiqos/198257086/distincao-entreVet/oatividade-
maxima-media-e-minima. Acessado em 1°/10/2018.
b (CRFB): Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 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;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na aíínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional n° 42. de 
19.12.20031
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