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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº . 0025000-44.2008.815.2001
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Município de João Pessoa
PROCURADORA : Francisco Andreza Alves
APELADO      :Gadelha e Ramalho Advogados Associados
ADVOGADO         :Francisco Pereira Sarmento Gadelha – OAB/PB 9542

PROCESSUAL CIVIL  –  Apelação -    Ação
declaratória  –  Sociedade  de  Serviços
advocatícios  -  Pretensão  ao  tratamento
tributário  diferenciado  (art.  9º,  §  3º,  do
Decreto-lei  nº  406/68)  –  Definição  de
empresário  –  Modificação  da  legislação
atinente ao ISSQN – Lei Complementar nº
116,  de  31  de  julho  de  2003  (art.  10)  –
Normas gerais – Não revogação do § 3º, do
art.  9º,  do  Decreto-lei  nº  406/68  –
Inocorrência  da  repristinação  –  Norma
municipal  disciplinando  a  matéria  (Lei
Complementar nº 32/03) -  Desprovimento.

 Mesmo  com  a  edição  da  Lei
Complementar  nº  116,  de  31  de julho  de
2003, que alterou a legislação pertinente ao
ISSQN,  apenas  em  normas  gerais,  não
restou  revogado  o  §  3º,  do  art.  9º,  do
Decreto-lei  nº  406/68,  inclusive  tendo  a
norma  municipal  (Lei  Complementar  nº
32/03)  regulado  a  matéria,  mantendo
vigente  o  tratamento  fiscal  diferenciado
dado aos serviços de advocacia.
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- É pacífico no Superior Tribunal de Justiça
que  as  sociedades  uniprofissionais  de
advogados,  qualquer que seja o conteúdo
de  seus  contratos  sociais,  gozam  de
tratamento  tributário  diferenciado  previsto
no  art.  9º,  §  1º  e  3º  dp  Decreto-Lei  nº
406/68, não devendo recolher o ISS sobre o
faturamento, mas em função do valor anual
fixo relativo a cada profissional.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação
cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

GADELHA  E  RAMALHO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS ingressou com ação de declaratória c/c pedido de liminar e/ou
tutela antecipada em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA,  pugnando pela obtenção do tratamento diferenciado previsto no
art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, não recolhendo o ISS com base
no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anular calculado de acordo
com o número de profissionais que a integra. 

Em sentença  exarada  às  fls.  170/174,  o
MM. Juiz “a quo” julgou procedente os pedidos constantes na presente ação
declaratória, mantendo a liminar deferida, para reconhecer a promovente o
direito de calcular o ISS nos moldes do art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei 406/68,
com espeque no art. 269 – I, do CPC. Condenou o promovido ao pagamento
de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil  reais),  na
forma do art. 20, § 4º, do CPC. 

Irresignado,  o  Município  de  João Pessoa
interpôs apelação, aduzindo a revogação do § 3º do art. 9º do DL 406/68,
seja  por  força  da  entrada  em  vigor  da  LC  nº  116/03,  seja  por  força  da
disposição do art. 2º, § 1º, da LIDB que proíbe a repristinaçao. Asseverou,
ainda,  a  competência  municipal  concorrente,  sendo  plenamente  válida  a
norma do art. 178 da LC nº 53/2008, pois rege a tributação de sociedades
uniprofissionais dentro do âmbito de sua competência. 
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Dessa forma, pugnou pelo provimento do
recurso apelatório, com a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a
ação declaratória ajuizada. 

Devidamente  intimada,  a  parte  apelada
apresentou  contrarrazões  às  fls.  183/190,  pugnando  pela  rejeição  da
preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção ministerial (fls. 199/202).

É o que interessa a relatar.

V O T O

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade e a controvérsia do presente recurso serão analisados nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova Lei,  sob
pena de gerar insegurança jurídica. 

Porquanto,  se  a  sentença  recorrida  (ato
processual) fora publicada quando vigente o anterior CPC, resta patente que
sob a mesma legislação deve ser revisto, em atenção à segurança jurídica e à
teoria do isolamento dos atos processuais.   

Ademais, acerca a aplicação dos requisitos
de admissibilidade, eis a orientação do Enunciado Administrativo nº 2 do Su-
perior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões pu-
blicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Feitas estas considerações e estando  pre-
sentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço
do recurso.

A presente lide gravita em torno da questão
do  tratamento  fiscal  diferenciado  previsto  nos  §§  1º  e  3  º,  do  art.  9º,  do
Decreto-Lei nº 406/68, que trata da tributação do Imposto Sobre Serviços –
ISS, incidente sobre as sociedades de advogados.

A  base  de  cálculo  do  ISS,  em
conformidade com o Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, em se
tratando de serviços prestados por sociedade, obedece ao disposto nos §§ 1º
e 3º, do seu art. 9º, assim redigidos:

“Art.  9º -  A base de cálculo do imposto é o preço do
serviço.

§1º -  Quando se tratar  de prestação de serviço 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,  neste  não  compreendida  a
importância  a  título  de  remuneração  do  próprio
trabalho.
............................................................................................
..
§ 3.º - Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4,
8,  25,  52,  88,  89,  90,  91,  92  da  lista  anexa,  forem
prestados  por  sociedades,  estas  ficarão  sujeitas  ao
imposto, na forma do § 1.º, 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.”

Por outro lado, veja-se que os dispositivos
acima mencionados foram recepcionados pela Constituição Federal, conforme
se vê no julgamento do STF no AI-AgR 391092 / MG1:

EMENTA:  RECURSO.  Extraordinário.
Inadmissibilidade.  ISS.  Base  de  cálculo.  Sociedades
prestadoras de serviços. Art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei
nº 406,  de 1968.  Recepção pela Constituição Federal.
Agravo regimental não provido. O Plenário desta Corte
assentou orientação de que os dispositivos do Decreto-
lei nº 406, de 1968, que disciplinam a base de cálculo do
ISS  para  as  sociedades  prestadoras  de  serviços

1 STF - AI-AgR 391092 / MG - Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO - Julgamento: 14/02/2006 - Órgão
Julgador: Primeira Turma
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profissionais,  foram  recebidos  pela  Constituição
Federal”

A  reiterada  jurisprudência  deste  e  dos
Tribunais Superiores vem entendendo que as sociedades profissionais, sem
caráter empresarial ou comercial, com responsabilidade pessoal dos sócios,
beneficia-se  de  tratamento  fiscal  diferenciado  previsto  no  decreto  adrede
mencionado.  Logo,  nas  sociedades  uniprofissionais  são  tributados  os
profissionais  pessoas  físicas  prestadores  de  serviço,  com  atividades  e
responsabilidades preponderantes nas aludidas sociedades.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do
Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  ISS.
SOCIEDADES  PRESTADORAS  DE  SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.  ADVOCACIA. D.L. 406/68, art. 9º,
§§ 1º e 3º. C.F., art. 151, III, art. 150, II, art. 145, § 1º. I.
-  O art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL. 406/68, que cuidam da
base de cálculo do ISS, foram recebidos pela CF/88:
CF/88,  art.  146,  III,  a.  Inocorrência de ofensa ao art.
151,  III,  art.  34,  ADCT/88,  art.  150,  II  e  145,  §  1º,
CF/88. II. - R.E. não conhecido2.”

E o Superior Tribunal de Justiça caminha
no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. ISS. ARTIGO 9o., PARÁGS. 1o. E 3o., 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  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:
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.

2 STF - RE 236604 / PR – PARANÁ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):  Min. CARLOS
VELLOSO - Julgamento: 26/05/1999 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno.
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3.   No caso, 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. 1o. 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. 1o.
e 3o. do DL 406/1968. Invertido os ônus sucumbencias.
(REsp 1512652/RS,  Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
17/03/2015, DJe 30/03/2015)

E:

TRIBUTÁRIO.  SOCIEDADE  UNIPROFISSIONAL  DE
ADVOGADOS. ISS.
RECOLHIMENTO  COM  BASE  EM  VALOR  FIXO
ANUAL.  TRATAMENTO  TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º,  §§ 1º E 3º,
DO DECRETO-LEI 406/68.
REQUISITOS  PARA  O  BENEFÍCIO  LEGAL
VERIFICADOS NA CORTE DE ORIGEM E.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que
as sociedades de advogados, que não possuem natureza
mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam
do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º,
§§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o
ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor
fixo  anual  calculado  de  acordo  com  o  número  de
profissionais que as integram.
2. In casu, o Tribunal a quo consignou que "da análise
do contrato social do apelado, verifico que a sociedade
preenche os requisitos legais enquadrando-se, portanto,
na hipótese em que a tributação deve possuir valor fixo"
(fl. 279, e-STJ). É inviável analisar a tese defendida no
Recurso  Especial,  a  qual  busca  afastar  as  premissas
fáticas  estabelecidas  pelo  acórdão  recorrido,  pois
inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos.
Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no AREsp  612.576/ES,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
10/03/2015, DJe 06/04/2015)

Ainda:

TRIBUTÁRIO  PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  INSTRUMENTALIDADE  RECURSAL.
SOCIEDADE  UNIPROFISSIONAL  DE  ADVOGADOS.
ISS.  RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO

6



                                                                                Apelação Cível nº 0025000-44.2008.815.2001 

ANUAL.  TRATAMENTO  TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º,  §§ 1º E 3º,
DO DECRETO-LEI  N.  406/68.  REQUISITOS PARA O
BENEFÍCIO  LEGAL  VERIFICADOS  NA  CORTE  DE
ORIGEM E. SÚMULA 7/STJ.
1.  É possível receber os embargos de declaração como
agravo  regimental,  em  homenagem  à  fungibilidade
recursal e à economia processual,  quando nítido o seu
caráter infringente.  Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP,
Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,  Primeira  Seção,
DJe 29.5.2012.
2.  A jurisprudência  das  duas  Turmas  que  compõem a
Primeira Seção é uniforme no sentido de que o benefício
da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades
unipessoais integradas por profissionais que atuam com
responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades
empresariais,  como  as  sociedades  por  quotas  cuja
responsabilidade é limitada ao capital social.
3.  É,  portanto,  necessário,  para  o  deferimento  das
benesses  do  dispositivo  em questão,  o  atendimento  de
requisitos específicos.
4. O Tribunal de origem entendeu que o recorrido não
preenche tais requisitos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal
tem  entendimento  no  sentido  de  que  a  incidência  da
Súmula  7  desta  Corte  impede  o  exame  de  dissídio
jurisprudencial,  uma  vez  que  falta  identidade  entre  os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática do caso, com base na
qual a Corte de origem deu solução à causa.
Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo
regimental, e improvido.
(EDcl no AREsp 425.635/PE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe 16/12/2013)

Exsurge dos entendimentos adotados pelos
Egrégios Tribunais Superiores duas questões fundamentais para a decisão
acerca de terem ou não as sociedades direito a  este sistema especial  de
tributação: não ter caráter empresarial e ser sociedade uniprofissional.

Como  sublinhado,  a  jurisprudência  exige,
então, para que a sociedade faça “jus”  ao benefício tributário diferenciado,
que  não  seja  caracterizada  como  empresarial.  No  entanto,  revela-se
dificultosa  a  individualização  desta  característica  nos  acórdãos  daquelas
Colendas Cortes, haja vista a vedação do reexame de provas nas referidas
instâncias, o que se leva a considerar de grande importância ao julgamento
da questão a colheita das provas nas instâncias “a quo”.

Waldírio Bulgarelli fala da dificuldade de a
doutrina em trabalhar com o conceito de empresa:
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"Essa  concepção  –  que  é  alvo  de  intensas  discussões
pela  doutrina,  tendo  em  vista  as  dificuldades  para
conceituar  juridicamente  as  empresas  e  de  abranger
juridicamente  os  seus  vários  tipos,  que  adotam  por
objeto  atividades  tradicionalmente  fora  do  âmbito  do
direito  comercial  (como  agricultura),  (...)  –  tomou
extraordinária importância, constituindo hoje o fulcro do
direito comercial.”7(destacou-se)

Observe-se também a lição de Fábio Ulhoa
Coelho:

“Pelo Projeto de Código Civil, que substituirá, também,
o Código Comercial de 1850, pondo fim à dicotomia do
direito  privado em termos legislativos,  o  empresário é
definido  como  aquele  que  ‘exerce  profissionalmente
atividade  econômica  organizada  para  produção  ou
circulação de  bens  ou  serviços’ (art.  969,  caput).  Por
este  conceito,  enquadra-se  na  categoria  toda  pessoa,
física  ou  jurídica,  que  articule  o  trabalho  alheio  com
matéria-prima  e  capital,  com  vistas  a  produzir  ou
circular  mercadorias  ou  prestar  serviços  para  o
mercado.
Não se considera empresário o profissional  liberal,  o
artista  e  outros  que  exerçam  atividade  intelectual
(melhor dizer predominante intelectual, posto inexistir
atividade puramente intelectual ou puramente manual),
ainda que eles se socorram do auxílio de terceiros, vale
dizer,  ainda  que  organizem  força  de  trabalho  de
outrem. Tal exceção é feita pelo próprio texto projetado
(art. 969, parágrafo único), que, no entanto, ressalva, da
mesma  exceção,  a  profissão  intelectual  que  constitua
elemento  de  empresa.  Assim,  um  médico  clínico,
enquanto desenvolve sua profissão em consultório, com
um auxílio de um secretário, a despeito de organizar o
trabalho alheio.”8 (grifo nosso)

Diante  das  peculiaridades  da  atividade
profissional vertente, a conceituação de empresa é de mister importância para
o  desate  da  demanda,  merecendo  ser  trazida  à  colação  algumas  lições
doutrinárias:

“(...)  as  atividades  empresariais  são  voltadas  ao
interesse da produção, em oposição ao sistema anterior
em  que  as  atividades  eram  mais  artesanais  ou
familiares. Numa concepção econômica,  a empresa é a
combinação dos fatores da produção: terra,  capital  e
trabalho.  Hodiernamente,  a  empresa  tem,  portanto,
suas atividades voltadas para o mercado.  Poderíamos

7 (BULGARELLI, Waldirio. Direito Comercial. 15 edição. São Paulo: Atlas, 2000)
8 (In Manual de Direito Comercial, Saraiva, 2000, pág. 09/10)
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também lembrar que a empresa é um centro de decisões
em  que  são  adotadas  as  estratégias  econômicas.  Na
concepção jurídica,  a  empresa  é  a  atividade  exercida
pelo  empresário.  Empresa  é  a  atividade  organizada
para a produção de bens e serviços para mercados, com
fito de lucro  3”(sem grifos no original)

Ainda:

“Prestando  serviços  profissionais,  que  exigem
habilitação de certas pessoas, tais sociedades não são
também  tributadas  pelo  preço  do  serviço,  mas  pela
forma  aplicável  aos  casos  de  trabalho  pessoal  do
próprio contribuinte, levando-se em conta o número de
profissionais habilitados (sejam sócios, empregados ou
autônomos) que prestem serviços em nome da sociedade,
embora  assumindo  responsabilidade  pessoal  do
exercício de sua profissão. Isto porque tais sociedades
diferem das  pessoas  jurídicas  que  auferem lucros  em
virtude  de  seu  capital.  A  sociedade  profissional
catalogada pela lei complementar é do tipo de sociedade
cuja atividade exige um mínimo de capital como fator de
lucro.  Com  um  mínimo  de  capital,  pode  chegar-se  à
obtenção  de  lucros  muito  elevados  (com  relação  ao
capital),  uma  vez  que  o  seu  rendimento  decorre  da
capacidade  de  trabalho  (causa  eficiente),  inclusive  de
relações  pessoais  a  profissionais  dos  sócios.  Nestas
sociedades, o papel do capital passa a ser secundário;
tecnicamente  seria  impraticável  distinguir  no  lucro  a
parcela  dele  resultante.  Ademais,  na  atividade  dessas
sociedades,  a  responsabilidade  profissional  é  sempre
atribuída  individualmente  aos  sócios  ou  empregados
qualificados.  A  lei  complementar,  assim,  exigiu  que
certas sociedades de profissionais fossem tributadas de
forma especial4”.

Espreita-se  do  exemplo  doutrinário  que  a
designação de  empresa evidencia-se pela manipulação de trabalho alheio,
em  sociedade  compostas  por  profissionais  de  áreas  distintas,  com o
objetivo  de  produzir  ou  circular  bens  ou  serviços,  em  uma  estrutura
hierarquizada, com série contínua de graus ou escalões, em ordem crescente
ou decrescente,  onde desponta a  subordinação.  Entretanto,  possuindo,  o
capital,  papel  secundário,  tornando impossível  a  distinção dos  lucros  na
parcela resultante da atividade, este será empregado individualmente a cada
sócio e, por conseqüência, a tributação diferenciada.

Com  efeito,  a  matéria  acerca  do  caráter
empresarial,  pode,  hodiernamente,  ser  melhor  dirimida  com o  advento  do
Novo Código Civil. O seu art. 982 preconiza:
3 (Sérgio Pinto Martins, Manual do Imposto sobre Serviços, 3ª edição, pág. 187)
4 (Bernardo Ribeiro de Morais, Doutrina e Prática do Imposto sobre Serviços, 1ª edição, RT, pág. 187)
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“Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a
sociedade que tem por objeto o exercício de atividade
própria de empresário sujeito a registro (art.  967);  e,
simples, as demais”.

Destarte,  vê-se  que  para  uma  sociedade
ser considerada de caráter empresarial, mister se faz que tenha por objetivo
atividade própria de empresário, na descrição do art.  966. Todavia, no seu
respectivo  parágrafo  único  descaracteriza  o  conceito  de  empresário  em
determinadas hipóteses, como se pode constatar:

“Considera-se  empresário  quem  exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para
a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo  único.  Não  se  considera  empresário  quem
exerce  profissão intelectual,  de  natureza  científica,
literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares
ou  colaboradores,  salvo  se  o  exercício  da  profissão
constituir elemento de empresa”.(grifos nossos)

Assim,  diante  da  correspectiva  legislação,
não  se  pode  considerar  empresário,  e,  por  conseqüência,  ter-se  como
sociedade  empresarial,  aquela  que  desenvolve  atividade  de  natureza
científica.  Logo,  a  sociedade  composta  por  advogados,  mesmo  que  se
obrigando reciprocamente a contribuir com bens e serviços, partilhando entre
si  lucros  e  prejuízos,  não  pode  ser  considerada  de  caráter  empresarial:
primeiro, devido aos supra mencionados dispositivos do novo Código Civil e
segundo, em razão de que, nestes casos, o papel do capital ser secundário.

Nesse  sentido  é  o  posicionamento
doutrinário esposado por  Cristiano Carvalho e  Rafael Bicca Machado, em
artigo intitulado: “ISS e as sociedades uniprofissionais”, publicado na Revista
Tributária e de Finanças Pública, nº 55, págs. 162 e 166:

“Extrai-se deste dispositivo que a lei nova respeitou a
tradição pátria de conceder um tratamento diferenciado
àquelas  sociedades que,  embora  sejam  resultado  da
organização de fatores de produção e tenham finalidade
lucrativa  –  o  que  em  princípio  conduziria  ao
enquadramento  no  tipo  empresarial  -,  se  dedica  a
atividades  e  inerentes  a  determinadas  profissões,  tais
como médicos, contadores, advogados etc., descritas na
nova lei como intelectuais científicas.
(...)
Assim sendo, a interpretação do § 3º do art. 9º do Dec.-
lei  406/1968 tem de ser  feita em consonância com o
par.  ún.  do art.  966 do CC/2002.  Outrossim, a parte
final  do  aludido  dispositivo,  que  dispõe  que  “não se
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considera  empresário  quem  exerce  profissão
intelectual, de natureza científica, literária ou artística,
ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores,
salvo se o exercício da profissão constituir elemento de
empresa”, é a base para a aplicação da tributação fixa
do  ISS,  em  conjunto  com  a  habilitação  profissional
específica  e  a  responsabilidade  pessoal,  que  nesses
casos  é  ínsita  à  própria  natureza  da  sociedade
uniprofissional”. (Grifou-se)

Frise-se, ainda, que o outro requisito para
que a sociedade tenha tratamento fiscal diferenciado é se tratar de sociedade
uniprofissional.

Necessário  se  faz,  então,  uma  análise
acurada  do  instrumento  particular  de  constituição  da  sociedade/apelada
acostado aos presentes autos,  com vistas  a  verificar  seus reais  fins,  bem
como a responsabilidade de seus sócios. 

A sociedade profissional, composta por três
advogados,  tem  por  objetivo  social  a  prestação  de  serviços  inerentes  a
profissão de maneira conjunta ou individual, consoante se pode observar às
fls. 17/19.

Através  desta  digressão,  vislumbra-se
apesar  de as cláusulas  contratuais  referir-se à retirada de “pro-labores”,  a
sociedade não tem fins  lucrativos,  pois  sua estrutura e  seus serviços não
revelam a natureza empresarial  da sociedade, mas simplesmente natureza
civil.

Nestes termos, “in casu”, observa-se que o
requisito da acima mencionado fora cumprido, eis que resta claro se tratar de
sociedade composta apenas por advogados, tendo por objeto a prestação de
serviços de advocacia, consultoria e assessoria.

Ademais, em qualquer empresa, diretrizes e
normas são estabelecidas e devem ser observadas pelos que a compõem,
ressaltando-se  que,  dentro  da  hierarquia  empresarial,  todos  estão
subordinados a alguém superior. Não é o caso da apelada, pois ela é dirigida
em  conjunto  pelos  seus  sócios,  que  representam  a  sociedade  ativa  e
passivamente,  tanto  na  esfera  judicial  quanto  na  extrajudicial,  realizando
pessoalmente  o  objeto  social.  Inexiste,  portanto,  estrutura  hierarquizada  e
escalonada.

Nestes  termos,  demonstrado  ser  a
sociedade composta de profissionais liberais que prestam serviços em nome
dela, embora assumindo responsabilidade pessoal pelos serviços prestados,
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o tributo (ISS) deve ser pago na forma prevista para o trabalho pessoal, isto é,
calculado  em  relação  a  cada  profissional  que  os  preste  em  nome  dela
(número de profissionais), a teor do art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

Doutra  banda,  cumpre  analisar  questão
relevante, o advento da Lei Complementar nº 116, de 31.07.2003, que com
sua  edição  alterou  as  normas  gerais  concernentes  ao  ISS,  inclusive  o
Decreto-lei nº 834/69 e a LC nº 56/87, com exceção do art. 9º do Decreto-lei
nº 406/68.

Desde a sua redação originária, o § 3º do
art. 9º do Decreto-lei 406/68 passou por diversas modificações. Com efeito,
depois da publicação originária, em 1968, seguiram-se o Decreto-lei nº 834/69
e a Lei Complementar nº 56/87, todos dando nova redação ao supracitado §
3º  do  art.  9º.  A propósito,  veja-se  o sucessivo  teor  do  comando legal  em
comento:

“A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a
forma  de  trabalho  pessoal  do  próprio  contribuinte,  o
imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou
variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros
fatores  pertinentes,  nestes  não  compreendida  a
importância paga a título de remuneração do próprio
trabalho.

§ 3º. Quando os serviços a que se referem os itens I, III,
V (exceto os serviços de construção de qualquer tipo por
administração  ou  empreitada)  e  VII  da  lista  anexa,
forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao
imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada
profissional  habilitado,  sócio,  empregado ou  não,  que
preste  serviços  em  nome  da  sociedade  embora
assumindo, responsabilidade pessoal, nos termos da lei
aplicável”.

O Decreto-lei nº 834, de 8 de setembro de
1969, em seu art. 3º, V, alterou o § 3º, do art. 9º do Decreto-lei nº 406/68, que
passou a vigorar com a seguinte redação:

“Quando os serviços a que se referem os itens 1, 2, 3, 5,
6,  11,  12  e  17  da  lista  anexa  forem  prestados  por
sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma
do  §  1º,  calculado  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”.
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Já  a  Lei  Complementar  nº  56,  de  15  de
dezembro de 1987, também alterou o aludido § 3º, do art. 9º do Decreto-lei nº
406/68, dispondo em seu art. 2º, “verbis”:

 
“O § 3º do artigo 9º do Decreto-Lei nº 406, de 31 de
dezembro de 1968, alterado pelo Decreto-Lei nº 834, de
8 de setembro de 1969, passa a ter a seguinte redação:

"§ 3º. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4,
8,  25,  52,  88,  89,  90,  91  e  92  da  Lista  anexa forem
prestados  por  sociedades,  estas  ficarão  sujeitas  ao
imposto na forma do § 1º, 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”.

Com  o  advento  da  Lei  Complementar  nº
116, de 31 de julho de 2003, em seu art. 10, instaurou-se grande celeuma
sobre a revogação da norma anterior, restando assim estabelecido:

“Ficam revogados os arts. 8º, 10, 11 e 12 do Decreto-Lei
nº 406, de 31 de dezembro de 1968; os incisos III, IV, V e
VII do art. 3º do Decreto-Lei nº 834, de 8 de setembro de
1969; a Lei Complementar nº 22, de 9 de dezembro de
1974;  a  Lei  nº  7.192,  de  5  de  junho de  1984;  a  Lei
Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987; e a
Lei Complementar nº 100, de 22 de dezembro de 1999”.
(sem grifos no original)

Assim, diante da não revogação expressa
dos  §§§ 1º,  2º  e  3º,  do  art.  9º,  do  Decreto-lei  nº  406/68  pergunta-se:  as
sociedades de profissionais continuam a ser tratadas diferenciadamente? A
resposta afirmativa se impõe.

Deveras,  é  de  se  pensar  que  possa  ter
havido a revogação tácita do art. 9°, § 3º, do Decreto-lei 406/68, haja vista
que os dispositivos que lhe seguiram, conferindo-lhe nova redação,  foram,
todos, expressamente revogados pelo art. 10 da Lei Complementar nº 116/03.

Some-se  a  isso  o  fato  de  que  não  tem
assento  no  ordenamento  jurídico  a  figura  “repristinação”.  Aliás,  é  esse  o
principal  argumento  dos  que  defendem  o  fim  da  tributação  fixa  das
sociedades uniprofissionais, uma vez que a revogação da lei revogadora não
faz ressurgir a norma inicialmente revogada.

É  noção  preliminar  do  direito  que  a
revogação de uma lei pode ocorrer de forma expressa ou tácita. Expressa,
quando, por óbvio, a lei revogadora textua, expressamente, que a lei anterior
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fica revogada. Tácita, quando a lei seguinte trata inteiramente da matéria da
lei revogada ou quando é com ela incompatível. Cuida do tema o art. 2° da Lei
de Introdução ao Código Civil:

“Não  se  destinando à  vigência  temporária,  a  lei  terá
vigor até que outra a modifique ou revogue.

§  1º.  A  lei  posterior  revoga  a  anterior  quando
expressamente  o  declare,  quando  seja  com  ela
incompatível  ou quando regule inteiramente a matéria
de que tratava a lei anterior.

§ 2º.  A lei  nova,  que estabeleça disposições gerais ou
especiais  a  par  das  já  existentes,  não  revoga  nem
modifica a lei anterior.

§ 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não
se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”.

De logo se percebe da leitura do art. 10 da
LC  nº  116/03  que  não  houve  revogação  expressa,  não  havendo,  sequer,
menção do art. 9°, § 3º, do Decreto-lei 406/68. Ao contrário, há revogação
expressa  dos  artigos  8°  e  10  do  Decreto-lei  406/69,  tendo  o  legislador,
propositadamente, feito não constar o art. 9°.

Insta  registrar,  por  oportuno,  que  na
redação do Projeto da LC nº 116/03 constava, expressamente, o art. 9° do
Decreto 406/68 como norma a ser revogada pela legislação superveniente.
Todavia, o Senado Federal retirou a expressão “9°” do art. 10 da LC que se
estava por aprovar, revelando manifestação clarividente da intenção de que
permanecessem os beneplácitos garantidos por essa legislação.

De mais a mais, cabe salientar que, além
de não ter havido revogação expressa, também não houve revogação tácita.
Como já dito alhures, a revogação tácita ocorre quando a lei revogadora trata
inteiramente da matéria disciplinada na lei  revogada ou quando é com ela
incompatível. No caso, não há incompatibilidade entre o tratamento existente
nas leis. É que as legislações posteriores ao Dec-Lei nº 406/68 imprimiram,
tão-somente, nova redação ao § 3° do art. 9°, sem modificar, em nada, seu
conteúdo.  Em  outras  palavras,  manteve-se  a  essência  e  a  natureza  da
tributação por valor fixo para as sociedades uniprofissionais, motivo pelo qual
também  não  houve  inteiro  disciplinamento  da  matéria  por  lei  posterior,
indicando, mais uma vez, que inexistiu revogação tácita.

A  bem  da  verdade,  e  isso  é  facilmente
aferível  da  simples  leitura  dos  dispositivos  acima  transcritos,  que  as  leis
posteriores  à  redação  original  do  art.  9°,  §  3°,  do  Decreto-lei  406/68  só
alteraram a disposição e a ordem dos serviços que ficam beneficiados pela
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tributação fixa.  Não houve revogação expressa nem tácita  desta forma de
tributação, pois não mudou o sentido do enunciado original.

O máximo que se pode concluir é que, com
o advento das sucessivas alterações da redação original do § 3° do art. 9° do
Decreto-lei  406/68,  alguns  dos  serviços  que  antes  eram  alcançados  pelo
benefício perderam o privilégio fiscal no tratamento tributário. Mas a tributação
fixa para as sociedades uniprofissionais, em si mesma, nunca foi revogada,
nem  pelas  alterações  do  escrito  textual  e  nem  pela  Lei  Complementar
116/2003. Se assim tivesse ocorrido, o legislador complementar da referida lei
teria revogado expressamente o art. 9° e parágrafos do Decreto-lei 406/68,
mas não o fez, revogando apenas as alterações parciais posteriores.

A despeito  desses  argumentos,  é  preciso
rebater,  também,  a  tese  dos  que  adotam  que  o  entendimento  da  não-
revogação importaria  repristinaçao,  tema não albergado pelo  ordenamento
pátrio.

Repristinar vem do latim “re” + “pristinus”, e
quer dizer a restauração de preceito de lei que se achava revogado. Ou seja,
quer significar o renascimento de uma lei que se achava revogada, por ter
sido revogada a lei revogadora.

Entretanto,  não  é  possível  falar  em
repristinação no caso em testilha. Primeiro, porque não se trata de voltar a ter
vigência, afinal, o art. 9°, § 3°, do Dec-lei 406/68 nunca deixou de ter vigência.
O que ocorreu, de fato, foram alterações em sua redação originária, jamais
perda de vigência. Destarte, não há que se falar que a lei revogada não se
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Ademais, a dicção do art. 10 da LC 116/03
dispôs, expressamente, os dispositivos que se encontravam revogados, nada
falando sobre o art.  9°,  § 3°.  Por isso,  cumpre certificar  que a revogação
expressa das  alterações  da norma não se confunde com a  revogação da
própria norma. Não há, portanto, repristinaçao, pois revogação não houve.

Nada  foi  alterado  no  modo  de  tributação
original.  Não  houve  disciplina  diferente  do  assunto.  Com efeito,  o  que  se
pretendia, inicialmente, com o Decreto-lei 406/68 (tributação fixa privilegiada
para sociedades uniprofissionais) foi mantido com as alterações do Decreto-
lei 834/69 e da Lei Complementar 56/87.

Mudou apenas a lista  de serviços,  o  que
reforça  a  tese  que  não  houve  a  repristinaçao,  mas  apenas  um  melhor
detalhamento de algumas atividades, assim como o acréscimo e retirada de
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outras. Aquilo que era o escopo original da norma foi, integralmente, mantido
ao longo dos anos.

Em abono ao entendimento ora defendido,
outra  vez  se  traz  à  baila  a  escólio do respeitável  e  renomado  tributarista
KIYOSHI HARADA, em publicação intitulada “ISS: aspectos polêmicos da Lei
Complementar nº 116/03. Veja-se:

“Com o advento da LC 116/03, cujo artigo 10 elencou os
dispositivos  legais  ''revogados'',  incluindo aqueles  não
passíveis  de  revogação,  logo  surgiu  estranho
posicionamento  doutrinário  advogando  a  tese  do
desaparecimento da  tributação fixa das  sociedades  de
profissionais liberais, apesar de não ter sido revogado o
§  3º  do  art.  9º  do  DL nº  406/68,  único  artigo,  aliás,
mantido pela nova lei do ISS. 

Desde  o  início  posicionamo-nos  pela  preservação  da
chamada  tributação  fixa,  porque  os  dispositivos
revogados - art. 3º, V do DL nº 834/69 e art. 2º da LC nº
56/87 - haviam se limitado a conferir nova redação ao §
3º do art. 9º do DL nº 406/68, isto é, eram normas de
efeito concreto, de caráter instantâneo. Ao vir à luz ao
mundo  jurídico  cumpriram  a  sua  única  função  de
derrogar a redação anterior,  substituindo-a pela nova,
tornando-se, por essa razão, imune à derrogação.  Uma
coisa  é  revogar  a  norma que  recebeu  nova redação,
possível  a  qualquer  tempo,  respeitados  o  direito
adquirido,  o  ato  jurídico  perfeito  e  a  coisa  julgada;
outra coisa bem diversa é revogar a norma que alterou
a redação original”. (sem grifos no original)

Comungando  o  mesmo  entendimento,  as
palavras  do  preclaro HUGO DE  BRITO MACHADO,  in  “Curso  de  Direito
Tributário”, 24ª ed., Malheiros, 2004, p. 385:

“A Lei Complementar nº 116/2003 não revogou os §§
1º e 3º do art. 9º do Decreto-lei nº 406/68, de sorte que
as leis municipais não podem submeter os trabalhadores
autônomos  nem as  sociedades  de profissionais  ao  ISS
calculado sobre o preço dos respectivos serviços”. (sem
grifos no original)

Outrossim, foi editada a Lei Complementar
Municipal  nº  32,  de  30  de  dezembro  de  2003,  que  alterou  e  revogou
dispositivos da Lei Complementar nº 02/91 (Código Tributário Municipal), que
deu nova feição à legislação do ISS e amoldou-se à Lei Complementar nº
116/2002. No entanto, não fez qualquer menção à revogação do tratamento
fiscal diferenciado, ao contrário, dispôs em seu 24, II, “verbis”:
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“As alíquotas do imposto, nas atividades em que o preço
do serviço for  utilizado como base de cálculo,  são as
seguintes:
I - ...
II  –  As  sociedades  enquadradas  nos  itens  4.01,  4.02,
4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01,
10.03, 17.14 (advocacia), 17.19 e 17.20 da Lista anexa a
Lei Complementar nº 116/2003, onde os sócios executem
pessoalmente  todos  os  serviços  prestados,  ficarão
sujeitas à seguintes alíquotas na cobrança do imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza:
a)  3,0%  (três  por  cento),  para  os  fatos  geradores
ocorrido durante o exercício de 2004;
b)  4,0% (quatro  por  cento),  para  os  fatos  geradores
ocorridos durante o exercício de 2005;
c)  5,0%  (cinco  por  cento),  para  os  fatos  geradores
ocorridos após o exercício de 2005”. (grifo e menção
nossos)

Desta maneira, é de se entender que até
mesmo  a  própria  legislação  municipal  ainda  considera  como  vigente  o
tratamento  fiscal  diferenciado  dado  aos  serviços  de  advocacia,  como é  a
hipótese do vertente caso.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

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) 
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20108457820148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 26-
01-2015) 

E:

CONSTITUCIONAL  E  TRIBUTÁRIO  -  Agravo  de
Instrumento  -  Ação  de  cobrança  -  ISS  -  Sociedade
uniprofissional de advogados - Recolhimento com base
em valor fixo anual Tratamento tributário diferenciado
Incidência do art. 9°, § 1° e 3°, do Decreto-Lei nº 406/68
- Desprovimento.  - É pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que as sociedades uniprofissionais de advogados,
qualquer que seja o conteúdo de seus contratos sociais,
gozam de tratamento tributário diferenciado previsto no
art. 9°, § 1° e 3° dp Decreto-Lei nº 406/68, não devendo
recolher o ISS sobre o faturamento, mas em função do
valor anual fixo relativo a cada profissional. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
02006339320138152001, 2ª Câmara cível, Relator Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos , j. em 11-02-2014) 

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à
apelação cível, mantendo na íntegra a r. sentença.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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