
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO   MONOCRÁTICA  

Apelação Cível Nº  2010845-78.2014.815.0000 — 2ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital
Relator      : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante  : Município  de  João  Pessoa,  representado  por  seu  Procurador,  José 
Vandalberto de Carvalho
Apelado     : Peixoto Advocacia & Consultoria
Advogados: Paulo Américo Maia Peixoto e outros

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — 
CONCESSÃO DA ORDEM — ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 
12.016/09  —  CONHECIMENTO  DA  REMESSA  — 
SOCIEDADE  CIVIL  DE  ADVOGADOS  —  ISSQN  — 
REGIME  DE  TRIBUTAÇÃO  DIFERENCIADO  — 
DECRETO  MUNICIPAL RESTRINGINDO  O  DIREITO 
— ILEGALIDADE — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 
—  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  'CAPUT',  DO  CPC  — 
SEGUIMENTO NEGADO.

—  “APELAÇÃO  CÍVEL.  Mandado  de  Segurança.  Sociedade  de 
Advogados. ISSQN. Tributação de serviços. Tratamento privilegiado. 
Decreto-Lei n2 406/1968 (…) Segurança concedida. Desprovimento 
do apelo. - A partir da entrada em vigor do Decreto-lei n2 406/1968, 
as  sociedades  profissionais,  cujos  serviços  são  prestados  sob 
responsabilidade  pessoal  de  cada  profissional,  têm  tratamento 
privilegiado no que concerne à tributação da prestação de serviços. 
Por esse regime, a tributação dessas sociedades ocorre levando-se em 
consideração o número de profissionais  habilitados,  não incidindo 
sobre o faturamento da sociedade.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO 
do  Processo  Nº  20020080374461001,  4ª  Câmara  cível,  Relator 
Frederico Martinho da Nódrega Coutinho , j. em 30-03-2010) 

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta pelo  Município de João 
Pessoa  contra  a  sentença  de  fls.  122/125,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança 
impetrado por Peixoto Advocacia & Consultoria, concedendo a ordem para declarar a 
ilegalidade da decisão do Diretor de Tributação da Prefeitura de João Pessoa, negando 
ao promovente o direito de recolher o ISS de acordo com alíquotas fixas, bem como 
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determinar à autoridade coatora que aceite o impetrante no regime de alíquotas fixas 
para o ISS, de acordo com o número de profissionais da sociedade, face à ilegalidade da 
limitação temporal prevista no Decreto Municipal nº 6.485/2009. 

O apelante,  às fls. 127/130, alega que deve ser considerado o 
disposto no decreto municipal nº 6.485/2009, dessa forma, o apelado não possui direito 
líquido e certo ao seu pedido.

Contrarrazões às fls. 134/137.

A Douta Procuradoria de Justiça, às fls. 149/151, opinou pelo 
desprovimento dos recursos e integral manutenção da sentença.

É o relatório.  Decido.

Sabe-se que, de acordo com o art. 14,  § 1º da lei nº 12.016/09, 
nos casos de concessão da segurança via  mandamus, a sentença está sujeita ao duplo 
grau de jurisdição. Vejamos:

Art.  14.  Da  sentença,  denegando  ou  concedendo  o  mandado,  cabe  
apelação.
§ 1 Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao  
duplo grau de jurisdição.

Deste modo, apesar de não ter sido reconhecida pelo juízo a 
quo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

O impetrante, ora apelado, afirmou ser uma Sociedade Civil de 
Advogados com único objetivo de prestar  serviços  advocatícios  e,  por preencher  os 
requisitos dispostos no art. 178 do Código Tributário Municipal, pode optar por recolher 
o ISS mensalmente calculado com base em alíquotas fixas.

Sustentou  ter  solicitado  tal  opção  através  de  processo 
administrativo, no entanto o mesmo foi indeferido, sob o argumento de que tal benefício 
só poderia ser concedido até o dia 30 de abril do exercício fiscal de 2009, nos termos do 
Decreto nº 6.485/2009.

Pois  bem.  De  acordo  com  o  Decreto-Lei  406/1968,  as 
sociedades profissionais, cujos serviços são prestados sob responsabilidade pessoal de 
cada profissional, possuem tratamento privilegiado em relação à tributação da prestação 
de serviços, de forma que sua tributação ocorre levando-se em consideração o número 
de profissionais habilitados, não incidindo sobre o faturamento da sociedade.

Importa  destacar  estar  pacificado  na  jurisprudência  do  STJ  o 
direito da sociedade de advogados a um regime especial de recolhimento do ISS

O Código Tributário Municipal prevê em seu art. 178:

art.  178  As  sociedades  profissionais  instituídas  para  a  prestação  dos  
serviços  constantes  nos  itens  4.01,  4.02,  4.03  (apenas  “clínicas”  e  
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laboratórios),  4.06,  4.08.  4.11,  4.12,  4.13.  4.14,  4.15,  4.16,  5.01,  7.01 
(exceto “paisagismo), 10.03, 17.14, 17.16, 17.19 e 17.20 da lista constante 
do Anexo I desta lei, poderão optar por recolher o imposto mensalmente  
calculado com base em alíquotas fixas, na forma deste artigo.

Ressaltando  que  o  item  17.14  corresponde  à  atividade 
“Advocacia” (fls. 28).

Como bem pontuou a magistrada a quo (fls. 124):

“A  impetrante  não  exerce  atividade  empresarial,  trata-se  de  uma 
sociedade  civil  composta  por  profissionais  liberais,  quais  sejam,  
advogados.  Também não  há  qualquer  indicativo  de  realização de  
prestação de serviço estranho ao da atividade de advogado. 
Assim,  sendo  a  impetrante  uma  sociedade  civil  pura  e  simples,  
possuindo como sócios dois advogados e cujo objeto é a prestação de 
serviços advocatícios, em tese, faz jus à tributação especial disposta  
no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68.”

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  ISS.  BASE  DE  CÁLCULO. 
SOCIEDADES DE ADVOGADOS. 1. O art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 
n.º  406/68  estabelece  alguns  requisitos,  sem os  quais  a  sociedade  estará 
obrigada a recolher o ISS com base na sistemática geral, vale dizer, sobre o 
valor do seu faturamento. São eles: a) que a sociedade seja uniprofissional; 
b) que os profissionais nela associados ou habilitados prestem serviços em 
nome da sociedade, embora sob responsabilidade pessoal. 2. O art. 16 da Lei 
n.º 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) permite concluir que as sociedades de 
advogados,  qualquer que seja o respectivo contrato social, caracterizam-se 
como sociedades uniprofissionais. O dispositivo proíbe que essas entidades 
realizem "atividades  estranhas  à  advocacia"  ou  incluam em seus  quadros 
"sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar". 3. 
Os profissionais que compõem os quadros de uma sociedade de advogados 
prestam  serviços  em  nome  da  sociedade,  embora  sob  responsabilidade 
pessoal. Essa conclusão é possível diante da leitura do art. 15, § 3º, da Lei n.º 
8.906/94,  segundo  o  qual  "as  procurações  devem  ser  outorgadas 
individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte"; do 
art. 17, que fixa a responsabilidade pessoal e ilimitada do sócio pelos danos 
causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia; bem 
como do art. 18, do mesmo diploma legal, que estabelece que "a relação de 
emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a 
independência profissional  inerentes  à advocacia".  4. O art.  16 da Lei  n.º 
8.906/94 espanca  qualquer  dúvida acerca da natureza não-empresarial  das 
sociedades  de  advogados.  Segundo  a  previsão  normativa,  não  serão 
admitidas a registro, nem poderão funcionar, "as sociedades de advogados 
que  apresentem  forma  ou  características  mercantis".  5. Tranqüila  a 
conclusão de que a sociedade civil  de advocacia,  qualquer que seja o 
conteúdo  de  seu  contrato  social,  goza  do  tratamento  tributário 
diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei n.º 406/68, já 
que  são  necessariamente  uniprofissionais,  não  possuem  natureza 
mercantil,  sendo  pessoal  a  responsabilidade  dos  profissionais  nela 
associados  ou  habilitados.  6.  Recurso  provido.  (REsp  623.772/ES,  Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2004, 
DJ 09/08/2004, p. 245)
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No mesmo norte:

DIREITO  TRIBUTÁRIO.  DECLARATÓRIA. ISS.  RECOLHIMENTO 
COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO 
DIFERENCIADOPREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 
N.  406/68.  SOCIEDADE  UNIPROFISSIONAL  DE  ADVOGADOS. 
POSSIBILIDADE.  CARÁTER  EMPRESARIAL  NÃO  VERIFICADO. O 
art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, o qual trata da incidência do 
ISSQN sobre sociedades uniprofissionais por alíquota fixa, não foi revogado 
pela  Lei  Complementar  116/03,  quer  de  forma  expressa,  quer  tácita,  não 
existindo nenhuma incompatibilidade entre tais normas. Ademais, de acordo 
com o enunciado sumular nº 663, do Supremo Tribunal Federal, "os §§ 1º e 
3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 foram recebidos pela constituição". 
Ambas  as  turmas  integrantes  da  primeira  seção  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça  firmaram  o  entendimento  de  que  as  sociedades  civis  podem  se 
beneficiar das alíquotas fixas previstas no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n. 
406/1968,  desde  que  prestem serviço  especializado  com responsabilidade 
pessoal e sem caráter empresarial. Assim, para que exista o direito à base de 
cálculo diferenciada do ISS, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 
nº  406/68,  necessário  que  a  prestação  dos  serviços  seja  em  caráter 
personalíssimo  e  que  não  haja  estrutura  empresarial.  Em  relação 
a sociedade de advogados, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de 
Justiça  firmou-se  no  sentido  de  que  a sociedade uniprofissional  de 
natureza civil, qualquer que seja o conteúdo de seu contrato social, goza do 
tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-
Lei n. 406/68. No caso, não está caracterizada a atividade da sociedade, que 
presta serviços de advocacia,  como empresarial,  de modo que é cabível  a 
concessão  de  tratamento  privilegiado  no recolhimento do ISS.  Negado 
seguimento  ao  recurso  do  município,  e  o  da  autora  provido. (TJRS;  AC 
0426429-41.2014.8.21.7000; Santa Maria; Vigésima Segunda Câmara Cível; 
Relª  Desª  Marilene  Bonzanini  Bernardi;  Julg.  14/11/2014;  DJERS 
20/11/2014) 

Por fim, vale destacar ter o Decreto Municipal nº 6.485/2009 
excedido sua função regulamentadora,  pois restringiu um direito  previsto no Código 
Tributário  Municipal,  o  qual  reproduziu  o  direito  das  sociedades  de  advogados  à 
tributação diferenciada.

Seguindo essa linha de raciocínio:

AGRAVO  LEGAL  EM  APELAÇÃO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
NEGOU  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.  DIREITO  AO  PLANO  DE 
ASSISTÊNCIA  MÉDICA. A  Lei  municipal  nº  1.975/85  assegurou  aos 
servidores  ativos  e  inativos,  a  seus  dependentes  e  pensionistas,  a 
prestação de assistência médica, dentária, hospitalar e laboratorial, não 
impôs  qualquer limitação temporal à  concessão  de  tal  benefício, 
portanto não pode o mencionado Decreto municipal fazê-lo. Inexistindo 
fato novo a ensejar a retratação da decisão, esta há de ser mantida, por 
seus próprios fundamentos. Tentativa de reexame de parte da matéria. 
Entendimento consolidado na jurisprudência deste tribunal e das cortes 
superiores.  Recurso  não  provido. (TJRJ;  Rec.  0045947-
54.2012.8.19.0066; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Teresa Castro Neves; 
Julg. 01/10/2014; DORJ 06/10/2014) 
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Ante o exposto, nos moldes do art. 557, caput, do CPC, NEGO 
SEGUIMENTO aos recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 janeiro de 2015.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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