
ALGUNS JULGADOS SOBRE A QUESTÃO AQUI TRATADA.  

Ementa: APELAÇÃO Ação declaratória ISS Sentença de procedência. Sociedade constituída por 

médicos. Pretendida apuração do tributo na forma do § 3º, do Decreto-lei nº 406/68. 

Configuração na hipótese dos autos. Serviços médicos de psiquiatria e psicoterapia. 

Especialidades que, pela sua natureza, só podem ser realizadas por profissional habilitado, que 

assume responsabilidade pessoal. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação 9218107-

77.2008.8.26.0000 - Relator(a): João Alberto Pezarrini - Comarca: Ribeirão Preto - Órgão 

julgador: 14ª Câmara de Direito Público -  

Data do julgamento: 17/10/2013) 

Ementa: Mandado de segurança. Manutenção da sentença concessiva. Além de a apelada ser 

uma sociedade simples formada por médicos, ou seja, não empresarial, não há sequer indícios 

de que sua atividade esteja organizada de modo a caracterizar uma empresa (reunião dos 

fatores de produção); portanto, faz jus ao tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §3° 

do Decreto-lei 406/68, que se destina às sociedades uniprofissionais sem caráter empresarial. 

Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da sentença reexaminada 

(Apelação/reexame necessário nº 0018755-84.2011.8.26.0132 - Relatora: Beatriz Braga - São 

Paulo - 18ª Câmara de Direito Público – Data do julgamento: 11/04/2013) 

Ementa: Tributário. Embargos à execução fiscal. Sentença de improcedência. ISSQN. Sociedade 

civil prestadora de serviços médicos. Atividade empresarial não indicada por nenhuma 

alegação ou elemento de convicção constante dos autos. Direito ao regime especial de 

tributação (sociedade uniprofissional) previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n. 406/68, 

até prova em contrário, que cabe à Fazenda Pública produzir em prévio processo 

administrativo . Recurso provido. (Apelação 0369113-22.2010.8.26.0000 - Relator: Mourão 

Neto - Comarca: Ribeirão Preto - 18ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 

21/03/2013) 

Mandado de segurança. Medida liminar deferida para suspensão da exigibilidade de ICMS 

apontado como regularmente recolhido, no prazo do art. 1º do Decreto Estadual n. 52761/08. 

Razoabilidade da decisão, á vista dos elementos trazidos. Agravo de Instrumento não provido.  

(0128106-29.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento - Relator(a): Antonio Celso Aguilar Cortez  

- Comarca: São Bernardo do Campo - 10ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 

22/07/2013) (g.n.) 

Ademais, corrobora com este posicionamento a uníssona jurisprudência das Altas Cortes 

brasileiras (STJ EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006, STF RE 304.011/MG-

AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 13/4/07). 

 


