
 

VOTO DO MINISTRO DO STF DIAS TOFFOLI SOBRE A MATÉRIA 

Vistos. 

O Município de São Leopoldo interpõe agravo de instrumento contra a decisão que não 

admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao artigo 156 da Constituição 

Federal. 

Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

PRELIMINARES RECURSAIS.  

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. A legitimação passiva par a causa, no 

mandado de segurança, consiste na coincidência entre a pessoa do impetrado e a pessoa da 

autoridade coatora que ao praticar ato ilegal atingiu direito líquido e certo do impetrante. Na 

espécie, legitimado para a causa é a Secretária das Finanças do Município, que determinou a 

cobrança de tributo nos termos previstos na Lei Municipal nº 5.349, de 16 de dezembro de 

2003. Preliminar rejeitada.  

2. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. O pedido deduzido no mandamus é claro e 

preciso no sentido da ordem à autoridade coatora de cessação da exigibilidade do ISS na forma 

da Lei Municipal nº 5.349/03 relativamente aos serviços de advocacia prestados pela 

sociedade profissional impetrante. Visa, portanto, à determinação de afastamento dos efeitos 

concretos daquele ato normativo no tocante à cobrança do tributo. Mostra-se adequada a 

pretensão mandamental deduzida pela via do mandado de segurança, existindo o interesse 

processual. Preliminar rejeitada.  

3. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Não há falar em inadequação do mandado de 

segurança para tutela jurisdicional da pretensão deduzida diante da ausência de prova pré-

constituída do direito líquido e certo do impetrante, pois estão presentes os elementos 

probatórios suficientes à análise acerca de sua existência. Preliminar rejeitada.  

ISS. SOCIEDADE PROFISSIONAL. BASE DE CÁLCULO. A base de cálculo do ISS, em conformidade 

com o Decreto-Lei nº 406/68, em se tratando de serviços prestados por sociedade, em caráter 

pessoal, obedece ao disposto em seu artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, que foi recepcionado pela 

nova ordem constitucional.  

Rejeitadas as preliminares, apelo desprovido, mantida a sentença em reexame necessário” (fl. 

216). 

Decido. 

Anote-se, inicialmente, que o acórdão recorrido foi publicado em 17/6/05, conforme expresso 

na certidão de folha 231, não sendo exigível a demonstração da existência de repercussão 

geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário, conforme decidido na 



Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. 

A irresignação não merece prosperar, pois a jurisprudência consolidada desta Corte é firme no 

sentido de que o artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, foi recebido pela Constituição 

Federal de 1988. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 

 

“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 conhecido” (RE nº 236.604/PR, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, 

DJ de 6/8/99). 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. 

SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. O § 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 

406/1968 foi recepcionado pela Carta de Outubro. Precedentes. Agravo regimental 

desprovido” (RE nº 304.011/MG-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 

13/4/07). 

“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 profissionais, foram recebidos pela Constituição Federal” 

(AI nº 391.092/MG-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 17/3/06). 

Por fim, destaco que a discussão em torno da revogação do mencionado Decreto-Lei nº 

406/68 pela Lei Complementar nº 56/87 é de natureza eminentemente infraconstitucional, 

sendo inviável o seu exame por este Supremo Tribunal.  

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. 

Publique-se. 

Brasília, 5 de abril de 2010. 

Ministro DIAS TOFFOLI 

Relator 

 


