
PERÍODO A QUE SE REFERE A RECLAMAÇÃO: exercício de 2012. 

JUSTIFICATIVAS DA RECLAMAÇÃO: 

I � DOS FATOS 

O Município de Juiz de Fora, valendo-se de sua competência para instituir e arrecadar o 
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, promoveu o lançamento do tributo devido 
pelos profissionais autônomos que prestam serviços em seu território – entre os quais se insere este 
Reclamante –, enviando-lhe carnê para que realizasse o respectivo recolhimento. 

Não obstante tivesse competência para assim proceder, sua atuação deveria ater-se às 
normas e princípios jurídicos que a limitam, sob pena de incorrer em ilegalidades e 
inconstitucionalidades que, ao final, acabam por macular a própria validade de seus lançamentos. 

De início, cumpre salientar que, como o próprio carnê (em anexo) informa, está-se 
cobrando, neste momento, o imposto referente a todo o exercício de 2012. Ora, teriam ocorrido, 
desde já, os fatos jurídicos tributários necessários a embasar a exigência tributária referente a todo este 
período? Seria possível, em janeiro, proceder-se ao lançamento de tributo que poderia tornar-se exigível 
– se atendidos todos os pressupostos necessários –, por exemplo, em dezembro? 

Os vícios vão além. Em frontal desobediência ao regramento instituído pelo Decreto-Lei nº 
406/68 – art. 9º, §1º, a Autoridade Fazendária diferencia contribuintes enquadrando-os em diferentes 
alíquotas, baseando-se em critérios incapazes de exprimir a capacidade contributiva de cada qual, 
burlando expressa disposição nacional que a proíbe de levar em consideração a importância paga a 
título de remuneração pelo serviço. 

Mais ainda, inúmeros contribuintes estão sendo vítimas de uma exceção que deveria ser-lhes 
benéfica: pagam, a título de alíquota fixa, valor muito superior àquele que seria devido caso se 
sujeitassem à regra geral, segundo a qual a base de cálculo do imposto é o valor dos serviços 
efetivamente prestados. 

Destarte, valendo-se da prerrogativa constante no art. 206 do Código Tributário Municipal 
(Lei n° 5.546/78), e se utilizando da prorrogação do prazo para Reclamação constante da Portaria 
Municipal do Diretor n° 01711/2012-SF, o Reclamante vem, através desta, exigir da Autoridade 
Fazendária respeito ao Sistema Tributário Nacional, cujo alicerce encontra-se fincado na Constituição 
da República. Conforme se demonstrará, o desrespeito tem início na burla ao texto constitucional, 
prossegue em direção à desconsideração das normas gerais nacionais e – pasme-se – finaliza ignorando 
a própria legislação municipal aplicável à matéria. 

II � DO DIREITO 

1. REGRAMENTO JURÍDICO PERTINENTE 

A Constituição atribui aos Municípios competência para instituir e arrecadar o ISSQN, nos 
seguintes termos: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 
155, II, definidos em lei complementar. 

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste 
artigo, cabe à lei complementar: 

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;  



 
 

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o 
exterior.  

III - regular a forma e as condições como isenções, incentivos e 
benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

O exercício desta competência está sujeito a limitações impostas pela própria Carta, entre as 
quais: 

Art. 145. (...) 

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e 
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. 

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; 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

Por longa data, a regulamentação nacional da matéria – prevista no art. 156 acima transcrito 
– coube ao Decreto-Lei nº. 406/1968, recepcionado pela Carta Política com o status de Lei 
Complementar. Após algumas alterações apenas pontuais em seu texto, promovidas, especialmente, 
pelo Decreto-Lei nº 834/1969 e pelas Leis Complementares nº. 44/1983, nº. 56/1987 e nº. 100/1999, 
o Decreto-Lei nº. 406/1968 foi parcialmente substituído pela Lei Complementar nº. 116/2003; 
parcialmente porque, ainda hoje, alguns de seus dispositivos – justamente os mais pertinentes à 
presente Reclamação – permanecem em vigor: os §§ 1º e 3º de seu art. 9º. A vigência do §1º jamais foi 
questionada; muito se discutiu, porém, se o §3º teria sido indiretamente revogado pela LC nº. 
116/2003. Coube ao Superior Tribunal de Justiça – STJ1 pacificar a questão: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. BASE DE 
CÁLCULO. TRATAMENTO DIFERENCIADO 
CONFERIDO AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E ÀS 
SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. ARTIGO 9º, §§ 1º E 
3º, DO DECRETO-LEI 406/68. NORMA NÃO 
REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. 
PRECEDENTES.  (...) (sem destaques no original) 

                                                 
1 REsp 1028086/RO. Relator Min. Teori Albino Zavascki. Órgão Julgador: Primeira Turma. Data do Julgamento: 
20/10/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 25/10¹2011.  



 
 

Portanto, o benefício da alíquota fixa, concedido pelo Decreto-Lei nº 406/1968 aos 
profissionais autônomos – tal como o Reclamante – e às sociedades de profissionais, encontra-se em 
plena vigência, com a seguinte redação: 

Art 9º A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço. 

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de 
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto 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. 

§ 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 § 1°, 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 Município de Juiz de Fora, no exercício de sua competência tributária, tratou a matéria 
nos seguintes moldes: 

Lei Municipal nº. 10.630/2003 (Redação dada pela Lei nº. 
11.500/ 2007) 

Art. 1º O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN 
tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes da lista 
a seguir: (...)  

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da 
prestação do serviço.  

Art. 29. Quando os serviços descritos na lista do caput do art.1º 
forem prestados por profissionais autônomos, o ISSQN será 
devido trimestralmente de acordo com as situações abaixo 
previstas: 

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

CATEGORIA 

TEMPO DE ATIVIDADE 

até 04 anos de 04 a 08 
anos 

acima de 08 
anos 

01 - para as quais se exige nível 
superior ou legalmente equiparado R$ 122,78 R$ 184,17 

 R$ 245,56 

02 - para as demais atividades R$ 39,46 R$ 78,92 R$ 122,78 

 



 
 

§ 1º Para efeito de incidência do ISSQN, considera-se profissional 
autônomo a pessoa física que fornecer o próprio trabalho sem 
relação de emprego, com o auxílio de, no máximo, 3 (três) pessoas 
físicas, com ou sem vínculo empregatício, ou de profissional com 
habilitação idêntica à sua.  

§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo são devidos em 
função de cada atividade profissional exercida.  

§ 3º Considera-se início de atividade, para os efeitos do disposto 
no caput deste artigo, a data em que, comprovadamente, o 
contribuinte iniciou a prestação de serviços ou, mediante ausência 
de definição da mesma, a data de sua inscrição no Cadastro de 
Atividades Econômicas, salvo prova em contrário.  

§ 4º Para a determinação do valor do imposto aplicável, 
considerar-se-á o número de anos completos de inscrição no 
Cadastro, no primeiro dia de cada ano.  

§ 5º Nas hipóteses de inscrição nova, baixa ou paralisação de 
atividades durante o trimestre, o ISSQN do referido trimestre será 
devido integralmente, independente da data da inscrição, baixa ou 
paralisação.  

§ 6º Aplicam-se aos prestadores de serviços de que trata este 
artigo, no que couber, as demais normas da legislação municipal 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Art. 30. Quando os serviços descritos nos subitens 4.01, 4.02, 4.06, 
4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 (exceto paisagismo), 
10.03, 17.14, 17.16 e 17.19 da lista do caput do art. 1º, bem como 
aqueles próprios de economistas, forem prestados por sociedade 
constituída na forma do § 1º deste artigo, o ISSQN devido será 
exigido mensalmente, calculado à razão de R$100,00 (cem reais), 
multiplicado pelo número de profissionais habilitados.  

§ 1º As sociedades de que trata o caput deste artigo são aquelas 
cujos profissionais (sócios, empregados ou não) são habilitados ao 
exercício da mesma atividade e desde que:  

I - prestem serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, 
assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação 
específica;  

II - as atividades dos profissionais habilitados estejam inseridas 
entre aquelas relacionadas no caput deste artigo e que constem em 
seu objeto social;  

III - todos os sócios, individualmente, tenham habilitação legal 
para o pleno exercício de todas as atividades da sociedade.  

§ 2º Excluem-se do disposto no caput deste artigo as sociedades 
que:  



 
 

I - possuírem mais de 03 (três) empregados não habilitados, para 
cada profissional habilitado;  

II - tenham como sócio pessoa jurídica;  

III - sejam sócias de outra sociedade;  

IV - tenham sócio que delas participe tão-somente para aportar 
capital ou administrar;  

V - tenham, por objeto, atividade diversa da habilitação 
profissional dos sócios;  

VI - explorem atividade não enquadrada em um dos subitens 
constantes do caput deste artigo, ainda que a mesma não conste de 
seu objeto social;  

VII - enquadrem-se como sociedade empresária, assim definidas 
na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil 
Brasileiro), estando sujeitas a registro no Registro Público de 
Empresas Mercantis.  

§ 3º A sociedade de profissionais que não preencher quaisquer 
requisitos elencados nos §§ 1º e 2º deste artigo ficará 
automaticamente excluída do regime especial de recolhimento do 
ISSQN, sendo o imposto devido calculado com base no preço do 
serviço.  

§ 4º Nas hipóteses de inscrição nova, baixa ou paralisação de 
atividades durante o mês, o ISSQN do referido mês será devido 
integralmente, independente da data da inscrição, baixa ou 
paralisação.  

§ 5º Aplicam-se aos prestadores de serviços de que trata este 
artigo, no que couber, as demais normas da legislação municipal 
do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 

Art. 48. O ISSQN devido pelos profissionais autônomos, nos 
termos do art. 29 desta Lei, e pelas sociedades de profissionais, 
nos termos do art. 30 desta Lei, deverá ser recolhido nos prazos 
definidos em Decreto. 

§ 2º O ISSQN devido pelos profissionais autônomos, quando 
pago de uma só vez, até a data do vencimento da primeira parcela, 
será recolhido com desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total lançado.  

§ 3º O ISSQN devido pelos profissionais autônomos poderá ser 
pago, de uma só vez, até 30 (trinta) dias após o vencimento da 1ª 
(primeira) parcela, sem incidência de multa moratória e sem o 
desconto a que se refere o parágrafo anterior. 

Nos termos do que dispõe o art. 48 supra, o Poder Executivo Municipal editou o Decreto 
nº. 11.062, de 29 de dezembro de 2011, segundo o qual: 



 
 

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
devido por profissional autônomo, relativo ao exercício de 2012, 
poderá ser pago: 

I - a vista, com desconto de 10% (dez por cento), até a data do 
vencimento da 1ª (primeira) parcela; 

II - a vista, sem desconto e sem incidência de multa moratória, até 
30 (trinta) dias após o vencimento da 1ª (primeira) parcela; 

III - em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor, expressas em 
moeda corrente. 

Parágrafo único.  O pagamento das parcelas de que trata o inciso 
III deste artigo, deverá ser efetuado até o último dia útil do mês. 

Por fim, diante do atraso na entrega dos carnês aos contribuintes, a Autoridade Fazendária 
editou a Portaria nº. 1.711 – SF: 

Art. 1º Excepcionalmente, diante das peculiaridades apontadas, o 
prazo estabelecido no § 1º do art. 206 do CTM e no art. 1º, “a” da 
Portaria n.º 004/97- SMF, para apresentação da Reclamação 
contra Lançamento - RCL, do ISSQN dos autônomos, exercício 
2012, fica prorrogado até o dia 29/02/2012. 

Este é, em suma, o regramento jurídico pertinente à análise da presente Reclamação. 

2. DOS VÍCIOS DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE 
PRESENTES NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Segundo a Lei Municipal nº. 10.630/2003, art. 1º, “O Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza – ISSQN tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes da lista a seguir: (...)”. A definição 
legal em nada inova, simplesmente escreve o que lhe ditam a Constituição e a legislação complementar 
nacional. O ISSQN incide quando presente o fato jurídico “prestar serviço”, não quando realizada a 
hipótese “ser potencial prestador de serviços”. O aspecto material de uma norma de incidência 
tributária contém, invariavelmente, um verbo, cuja função é qualificar a ação ou o estado cuja 
ocorrência/presença, em determinadas circunstâncias de tempo e espaço, pode imputar a determinada 
pessoa o dever de pagar, àquela outra pessoa competente para exigir – respeitados os critérios 
quantitativos legalmente estabelecidos –, o tributo. No caso, tem-se evidente que, para realizar a 
hipótese tributária do ISSQN, indispensável que o sujeito passivo preste serviço.  

Se, embora potencial prestador de serviços, o contribuinte simplesmente não os 
presta, não há que se cogitar de exigência tributária. Estar inscrito em um conselho profissional 
ou no cadastro de contribuintes de determinado Município não faz de alguém consumador dos fatos 
jurídicos necessários a ensejar a incidência do ISSQN.  Espancando qualquer possibilidade de dúvidas, 
veja-se o teor do art. 3º da referida lei: “Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da prestação do serviço”. 

Não se está, com isso, a imputar inviável a existência da alíquota fixa, mas sim a 
reconhecer que sua aplicação deve se dar de forma integrada com as demais normas que 
disciplinam o tributo. É dizer: seja a alíquota fixa ou variável, ela poderá compor o critério 
quantitativo da Regra-Matriz de Incidência Tributária, desde que não contrarie o próprio critério 
material que lhe antecede. A instituição de uma alíquota fixa não pode ser capaz de introduzir no 
ordenamento uma nova hipótese de incidência. Se para sujeitar-se ao ISSQN o contribuinte deve 



 
 
“prestar serviço”, qualquer situação estranha a esta realidade jurídica não pode originar a obrigação 
tributária. 

Pois bem. Se se parte da premissa segundo a qual aquele que atua como profissional 
autônomo ou participa de uma sociedade de profissionais tem o direito ao benefício da alíquota fixa, 
resta conciliar tal premissa com o restante do ordenamento. Assim, uma primeira conclusão 
apresenta-se obrigatória: o pagamento do tributo deve ser posterior à ocorrência do fato 
jurídico tributário. Ao Município cabe estabelecer se a exigência será mensal, trimestral, anual... Uma 
vez definido este critério, o momento do pagamento constituirá mera consequência lógica: se mensal, 
terá ocorrido o fato jurídico tributário ao fim do mês em que o contribuinte efetivamente prestou 
serviços e, a partir de então, tornar-se-á exigível o tributo; se trimestral, ao fim do trimestre; se anual, ao 
fim do ano. 

O que não se pode admitir é que, como quer a Autoridade Fazendária, em janeiro 
proceda-se ao lançamento do tributo que poderá ou não ser devido durante todo o exercício, 
tal como ocorreu com o Reclamante, que, não obstante possa ou não prestar serviços durante 
os próximos meses, já sofreu a incidência tributária referente a todo o exercício de 2012, como 
se verifica pelo carnê em anexo. Se a Fazenda Municipal optou pelo lançamento anual (o que, 
adiante se demonstrará, contraria a própria legislação municipal), dever-se-ia estar lançando, 
em janeiro de 2012, o ISSQN referente ao exercício de 2011, mesmo assim apenas em relação 
aos contribuintes que tivessem efetivamente prestado serviços. 

Extrai-se daí a conclusão de que o lançamento ora impugnado promovido pelo Município 
de Juiz de Fora referente ao ISSQN dos autônomos – exercício de 2012 – encontra-se eivado de vício 
insanável de inconstitucionalidade: funda-se em uma hipótese – ser potencial prestador de serviços – 
que em nada se confunde com aquela própria deste imposto – prestar serviços. Em outras palavras, a 
Autoridade Fazendária está exigindo deste Reclamante o pagamento de uma figura tributária estranha 
às competências outorgadas pela Constituição ao Município. 

Indo adiante, a legislação municipal incorre também em grave ofensa às normas gerais 
nacionais ao criar diferenciações desarrazoadas entre os contribuintes sujeitos à alíquota fixa. Veja-se, 
novamente, o que estatui o §1º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68: 

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de 
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto 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. 

Ora, o texto legal é cristalino ao só permitir a variação da alíquota em função da natureza do 
serviço ou de outros fatores pertinentes. É o que justifica, por exemplo, a existência de duas categorias 
principais: as profissões que exigem formação de nível superior e as que não a exigem. Entretanto, a 
norma geral não permite a diferenciação da alíquota entre aqueles que se encontram em situação 
idêntica. É dizer: se já não se reputa legítima a variação de alíquotas conforme a profissão exercida 
(advogado, médico, dentista, engenheiro...), muito menos se justifica a diferenciação de alíquota entre 
aqueles que exercem a mesma profissão. 

E é exatamente o que faz a lei municipal. Ao instituir diferentes faixas de tributação, 
conforme o tempo de exercício da atividade (até 4 anos, de 4 a 8 anos e acima de 8 anos), o que se está 



 
 
a fazer é justamente aquilo que o dispositivo supracitado, em sua parte final, buscou proibir: que se leve 
em consideração a remuneração do próprio trabalho. Sim, porque o que a lei quer presumir é que, 
quanto maior o tempo de exercício da profissão, maior deverá ser o ganho percebido. Então, por vias 
transversas, exige-se do contribuinte conforme a remuneração que este percebe. De plano, a presunção 
não é razoável: o tempo de exercício profissional não configura um critério capaz de medir com 
segurança a capacidade econômica do contribuinte. Mas, independentemente disso, o que de fato 
importa é que a legislação nacional proíbe a adoção de qualquer critério que, ainda que 
indiretamente, valha-se da remuneração percebida para variar as alíquotas. 

Destarte, o caso agora é de um vício insanável de ilegalidade, cumulado com novo vício 
de inconstitucionalidade nos lançamentos promovidos pela Autoridade Fazendária: ao exigir 
alíquotas variáveis em função do tempo de exercício da atividade, o que faz é, disfarçadamente, 
distinguir em razão da remuneração percebida, indo frontalmente de encontro ao §1º do art. 9º do 
Decreto-Lei nº 406/68 e ao inciso II do art. 150 da Carta Política. 

Mas, poder-se-ia então arguir, como compatibilizar a cobrança do imposto com o princípio 
da capacidade contributiva, um dos corolários do Sistema Tributário Nacional? Para alguns, a tarefa é 
impossível. Veja-se a lição de ROQUE CARRAZZA:2 

“Do exposto, facilmente percebemos que, também por 
burla á capacidade contributiva, são inconstitucionais os chamados 
impostos fixos, isto é, aqueles cujo montante é apontado pela lei, de 
modo invariável, sem qualquer preocupação com as condições 
pessoais do contribuinte. É o caso, em certos Municípios, do ISS 
incidente sobre os serviços advocatícios, fixado, pela lei local, em 
X unidades (salários mínimos, unidades fiscais, valores de 
referência etc.) por ano, para cada advogado. Antes mesmo da 
ocorrência do fato imponível tributário, já se tem condições de 
saber o montante deste tributo, que será o mesmo quer o 
profissional tenha uma banca florescente, quer esteja ensaiando os 
primeiros passos na profissão. Com isso, nestes Municípios, o ISS 
deixa de ter o caráter pessoal, não sendo graduado segundo a 
capacidade econômica do contribuinte. Manifesta 
inconstitucionalidade, porquanto o ISS deve necessariamente 
obedecer ao princípio em exame”. 

Adotando postura um pouco mais flexível que a do ilustre professor, não seria o caso de 
taxar de inconstitucional a sistemática da alíquota fixa, mas sim de viabilizar sua aplicação com respeito 
ao aludido princípio. E a solução afigura-se singela: tratando-se a alíquota fixa de um benefício 
concedido ao contribuinte, bastaria permitir a este Reclamante que optasse ou não por ela, o 
que não foi observado no caso em análise. Desta forma, os contribuintes que assim desejassem, 
continuariam a recolher o ISSQN na sistemática do Decreto-Lei nº 406/68; por outro lado, os que 
constatassem que a regra geral (tributação sobre o valor do serviço) lhes é mais benéfica, teriam o 
direito de por esta optar.  

Oferecer estas opções não constitui uma faculdade do ente tributante, mas um 
direito do contribuinte. Realmente, como bem observou CARRAZZA, da forma como atualmente 
exigido, o ISSQN fixo agride brutalmente o princípio da capacidade contributiva: enquanto pode 
                                                 
2 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 23ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 104. 



 
 
representar valor irrisório para o profissional que percebe fartas remunerações pelos serviços que 
presta, pode significar mais do que a própria remuneração percebida pelo profissional que, durante 
determinado período, poucos serviços prestou. Não é exagero, e o exemplo dos advogados ilustra bem 
esta situação. 

Em Juiz de Fora são oferecidas, anualmente, 2.220 vagas em cursos de Direito.3 No ano de 
2010, apenas nesta cidade, foram aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional 
de Juiz de Fora mais de 400 candidatos. Este enorme contingente de novos advogados necessitará, na 
maioria dos casos, de um período de maturação profissional, durante o qual seus ganhos tendem a ser 
baixos. Em outros casos – não raros, frise-se – o advogado pretende prestar concursos públicos e, por 
seguidos anos, exerce a advocacia – muitas vezes a título gratuito – exclusivamente para obter a 
experiência exigida nos Editais. Ora, como exigir do advogado que acaba de distribuir sua primeira ação 
ou do que atua em um número mínimo de ações que recolham aos cofres municipais o mesmo que 
aquele que já se encontra há muito estabelecido, dono de uma vultosa carteira de clientes e ações? A 
solução para o dilema não é a dada pela legislação de Juiz de Fora, que cria diferentes faixas de 
tributação conforme o tempo de exercício de atividade, valendo-se de uma presunção incapaz de 
realizar justiça fiscal. É, sim, a que acima se expôs, pois permite a perfeita gradação da tributação 
conforme a capacidade econômica do contribuinte sem, por outro lado, negar eficácia ao benefício 
legítima e legalmente concedido aos profissionais autônomos e às sociedades de profissionais. Assim, 
não importa se exerce a advocacia há dois ou há vinte anos, o contribuinte � seja profissional 
autônomo ou sociedade de profissionais � deve ter o direito de, na hipótese de a alíquota fixa 
mostrar-se desproporcional aos ganhos que obtém, optar por recolher o tributo sobre os 
serviços que efetivamente prestar. Trata-se simplesmente de lhe garantir acesso à regra geral que 
contempla todos os demais contribuintes, sempre que a sistemática da alíquota fixa, criada para ser um 
benefício, estiver mostrando-se-lhe, na prática, prejudicial. 

Nem se alegue que o enquadramento dos profissionais autônomos e das sociedades de 
profissionais na regra geral do ISSQN poderia tornar mais penosa a ação da fiscalização municipal. A 
simplificação da ação fiscal não pode justificar a burla a princípios constitucionais. É o que leciona 
SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO:4 

“Nas modernas sociedades de massas, a tentação dos 
Fiscos, escudados nos “grandes números” e em nome da 
“racionalização”, é para “simplificar” a tributação. Fala-se muito, 
inclusive no princípio da “praticabilidade”. Ao nosso sentir, este 
tal não foi e jamais será princípio jurídico. É simples tendência 
para igualar e simplificar sem considerar os princípios da justiça, da 
igualdade e da capacidade contributiva. e, a não ser que os respeite 
ou seja benéfico ou opcional para o contribuinte, não poderá 
prevalecer. Em adversas circunstâncias, o princípio do não-
confisco, na medida em que confronta os desvarios fiscalistas, é de 
grande importância para combater as ficções e presunções fiscais 
abusivas”. (sem destaques no original) 

A lição aplica-se às inteiras à hipótese aqui discutida: da forma como hoje é disciplinado, o 
regime do ISSQN fixo ignora os princípios da justiça, da igualdade e da capacidade contributiva, e só 

                                                 
3 Dados coletados no endereço eletrônico do Ministério da Educação: www.mec.gov.br. 
4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 280.  



 
 
escapará do desrespeito a tais princípios quando se reconhecer que o tal “benefício” é opcional para o 
contribuinte. Se o regime não lhe é benéfico, mister que o contribuinte tenha a faculdade de 
aderir ao regime geral. Indo além, ao presumir que todos os profissionais autônomos inscritos 
no cadastro municipal prestarão serviços no decorrer do exercício, a fiscalização municipal 
esquiva-se da sua real responsabilidade: verificar quais, dentre os inscritos, efetivamente 
prestaram serviços. E, agindo assim, pratica o confisco em relação a todos aqueles que, mesmo sem 
ter realizado o fato jurídico necessário ao nascimento da obrigação tributária, sofreram a incidência do 
imposto. 

Mais adiante, SACHA CALMON 5exemplifica seu raciocínio: 

“São admissíveis, por outro lado, a tributação do ICMS 
“por estimativa” para os pequenos contribuintes, se lhes for dado 
o direito de opção, bem como a tributação pelo “lucro presumido”, 
no imposto de renda, mas apenas se o contribuinte quiser. 
Praticabilidade e presunção fiscal só encontram guarida se se 
assegura a correção dos efeitos confiscatórios e se se permite o 
exercício da liberdade (opção pela fórmula menos onerosa)”. (sem 
destaques no original) 

Nada mais se faz necessário para demonstrar a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de 
vinculação ao regime do ISSQN fixo, seja por desrespeito aos princípios da capacidade contributiva e 
do não-confisco, seja por desprezo aos sobreprincípios da justiça e da igualdade.  

4. OUTROS VÍCIOS REFERENTES AO LANÇAMENTO 

A Lei Municipal nº. 10.630/2003 (com a redação dada pela Lei nº 11.500/2007) define o 
período de apuração do ISSQN fixo, estabelecendo a cobrança trimestral do tributo. Reveja-se: 

Art. 29. Quando os serviços descritos na lista do caput do art.1º 
forem prestados por profissionais autônomos, o ISSQN será 
devido trimestralmente de acordo com as situações abaixo 
previstas: (...) 

§ 5º Nas hipóteses de inscrição nova, baixa ou paralisação de 
atividades durante o trimestre, o ISSQN do referido trimestre será 
devido integralmente, independente da data da inscrição, baixa ou 
paralisação. (sem destaques no original) 

Contrariando frontalmente a disposição legal, o Decreto Municipal nº. 11.062, de 29 de 
dezembro de 2011, dispôs da seguinte forma: 

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
devido por profissional autônomo, relativo ao exercício de 2012, 
poderá ser pago: 

I - a vista, com desconto de 10% (dez por cento), até a data do 
vencimento da 1ª (primeira) parcela; 

II - a vista, sem desconto e sem incidência de multa moratória, até 
30 (trinta) dias após o vencimento da 1ª (primeira) parcela; 

                                                 
5 Op. cit., p. 281. 



 
 

III - em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor, expressas em 
moeda corrente. 

Parágrafo único.  O pagamento das parcelas de que trata o inciso 
III deste artigo, deverá ser efetuado até o último dia útil do mês. 
(sem destaques no original) 

Ora, teria o Executivo Municipal desconhecimento da legislação à qual seus atos estão 
vinculados? Já seria absurdo, diante do antes exposto, se o imposto referente ao primeiro trimestre de 
2012 fosse lançado em janeiro: em respeito à regra de que um tributo só deve se tornar exigível uma 
vez ocorrido o fato jurídico tributário, tal lançamento deveria ocorrer a partir do dia 1º de abril, e 
somente em relação aos contribuintes que efetivamente tivessem prestado serviços neste trimestre. O 
Decreto Municipal foi muito além, exigindo antecipadamente não apenas o tributo “devido” no 
trimestre ainda em curso, mas o tributo que poderá vir ou não a ser devido durante todo o ano, tal 
como se pode constatar pelo carnê ora anexado. Por óbvio não se poderia assim proceder.  

Apenas este vício já seria capaz de justificar a nulidade do lançamento aqui combatido. Mas 
há mais. 

O carnê enviado ao Reclamante não atende ao requisito mínimo de indicar os 
dispositivos legais que fundamentam a exigência tributária. Agindo assim, a Autoridade 
Fazendária ignora o dever de lealdade que deveria orientar suas relações com os contribuintes. 
A informação sobre a fundamentação jurídica (citação dos dispositivos legais) é formalidade 
necessária à validade do lançamento, em especial no que se refere à indicação da norma que fixou 
os critérios para apuração do montante devido. Também por isso, o lançamento é nulo. 

5 - Conclusões 

Com efeito, sintetizando as razões expostas, o lançamento ora rebatido é nulo pelos 
seguintes fundamentos: 

a) O lançamento ocorreu anteriormente à ocorrência dos próprios fatos jurídicos que o 
poderiam justificar, promovendo a incidência tributária não sobre “prestar serviços”, 
mas sobre “ser potencial prestador de serviços”; 

b) A diferenciação de alíquotas em razão do tempo de exercício da atividade vai de 
encontro à disposição expressa do Decreto-Lei nº 406/68, além de ofender o 
princípio constitucional da não-discriminação tributária; 

c) O regime de recolhimento imposto aos profissionais autônomos e às sociedades de 
profissionais só pode subsistir se entendido como uma opção do contribuinte, sob 
pena de ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não-
confisco, bem como aos sobreprincípios da igualdade e da justiça; 

d) O Decreto Municipal nº. 11.062, de 29 de dezembro de 2011, determinou a cobrança 
do tributo referente a todo o exercício de 2012 (apuração anual), contrariando o art. 
29 da Lei Municipal nº. 10.630/2003 (com a redação dada pela Lei nº 11.500/2007), 
segundo o qual o tributo será devido trimestralmente; 

e) O carnê enviado ao Reclamante não contém a fundamentação jurídica do lançamento 
realizado, deixando de observar formalidade necessária à validade do ato. 

 



 
 

III � DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer o Reclamante: 

a) o recebimento e regular processamento da presente Reclamação; 

b) seja reconhecida a nulidade do lançamento  realizado a título de �ISSQN 
Autônomo � 2012� relativo a este Reclamante, abstendo-se, ainda, de promover 
novos lançamentos desta espécie em seu nome, exceto se:  

i. se referirem a fatos jurídicos tributários efetivamente ocorridos, e não sobre a 
potencialidade de praticá-los, devendo os lançamento ocorrerem trimestralmente 
e somente a partir do primeiro dia útil seguinte ao término de cada trimestre, nos 
termos da legislação municipal pertinente; 

ii. for admitida pela autoridade fazendária municipal a possibilidade de o 
contribuinte optar pelo regime geral, passando a calcular o imposto devido sobre 
o valor de cada serviço que prestar; e 

iii. ocorridos após alteração legislativa que saneie os vícios presentes na atual 
legislação, em especial que extinga a ilegal e inconstitucional variação de alíquotas 
em função do tempo de exercício da atividade, reconhecendo-se que, enquanto 
não sanado este vício, o Município cobre pela menor delas, se esta for a 
opção do contribuinte. 

 

 Nestes termos, pede e espera deferimento. 
 

Juiz de Fora, ____ de fevereiro de 2012. 
 


