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CONCLUSÃO 

Em 29 de agosto de 2019, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Titular da Vara 

da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente, Dr. FABIO FRANCISCO TABORDA. 

Eu, ___________, Coordenadora de Serviço, digitei e subscrevo. 

SENTENÇA 

Processo nº: 0011924-96.2014.8.26.0590 

Classe - Assunto Embargos À Execução Fiscal - Impostos 

Embargante: XXXXX XXXXXXXX   XX   XXXX   XXXXXXXXXXXXX 

Embargado: Fazenda Municipal de São Vicente 

Vistos. 

XXXXX XXXXXXXX   XX   XXXX   XXXXXXXXXXXXX.  

embargou a execução fiscal que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE. 

Alega, de início, a embargante  ̧não possuir a Municipalidade  

legitimidade para figurar no polo ativo da execução fiscal, em virtude de não ser a titular do crédito 

tributário em execução. Afirma, ainda, que, apesar de seu contrato social identificar como objetivo 

da sociedade “projetos, planejamento e desenvolvimento de atividades na área de meio ambiente 

(fauna, flora, gestão territorial, manejo de áreas protegidas, gestão de recursos hídricos e 

geoprocessamento) e uso de sistemas de informação geográfica na gestão de recursos naturais, 

recuperação de áreas degradadas e elaboração de estudos de impacto ambiental”, a embargada 

resumiu seu objeto à atividade de “consultoria de meio ambiente”, inscrevendo em dívida ativa 

tributos já recolhidos em outros municípios por força de “manejo de áreas protegidas e recuperação 

ambiental”. Pugna, assim, pelo reconhecimento da bi-tributação, com a consequente anulação do 

débito fiscal executado, relacionado aos anos 2005, 2006, 2007, parte de 2008 e 2009 e extinção da 

ação executiva.  

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12/1012. 
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Recebidos os embargos, foi suspenso o curso da execução fiscal (fls. 

1013). 

A embargada ofereceu impugnação e documentos (fls. 1018/1097),  

sustentando, em suma, que a embargante prestou serviços de consultoria no período, sendo o 

imposto devido no local do estabelecimento do prestador, conforme indicado pela Lei 

Complementar nº 116/03. 

Houve réplica (fls. 1101/1106). 

Instadas a especificarem provas, as partes se manifestaram (fls. 1110 e 

1111). 

Saneado o feito (fls. 1113/1114), foi determinada a produção de prova  

pericial. 

O laudo contábil foi juntado a fls. 1162/1178, com esclarecimentos a fls.  

1199/1202 e posteriores manifestações das partes a fls. 1205/1206 e 1208/1214. 

  

É o relatório. 

DECIDO. 

Em primeiro lugar, registro que o exame da tese de ilegitimidade ativa  

do credor para a ação executiva constitui matéria relacionada ao próprio mérito dos embargos. 

  

Merece acolhimento a presente ação incidental. 

De acordo com o laudo pericial, a embargante recolheu em outros  

municípios (em valor maior, inclusive) o ISSQN relacionado aos serviços de implementação de 

programas ambientais de manejo de fauna em áreas a serem desmatadas cujo recebimento é 

pretendido pela embargada.  

Resta, no entanto, verificar se o tributo foi recolhido no local e em favor  
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do Município correto. 

Pois bem. 

Verifica-se a partir da leitura do contrato social da embargante (fls. 15/17) 

que o seu objeto constitui “projetos, planejamento e desenvolvimento de atividades na área de meio 

ambiente (fauna, flora, gestão territorial, manejo de áreas protegidas, gestão de recursos hídricos 

e geoprocessamento) e uso de sistemas de informação geográfica na gestão de recursos naturais, 

recuperação de áreas degradadas e elaboração de estudos de impacto ambiental e relatório 

ambiental preliminar”.  

 Os  contratos  anexados  aos  autos,  por  sua  vez,  descrevem  

detalhadamente os serviços prestados pela embargante, destacando-se: diagnóstico e seleção das  

áreas para translocação de animais a serem removidos da área do empreendimento; atividades 

de manejo de fauna na área a ser desmatada, desenvolvimento de subprogramas de manejo e 

translocação de fauna, monitoramento de fauna de restinga (fls. 37); implementação de 

programa ambiental de monitoramento de fauna terrestre (fls. 58); execução de serviços 

técnicos de manejo de fauna das áreas a serem desmatadas (fls. 63); levantamento de avifauna 

para EIA/RIMA (fls. 98), entre outros. 

A Municipalidade entende que referidos serviços configuram assessoria,  

consultoria, pesquisa, análise e projetos (fls. 1030/1034), o que lhe conferiria legitimidade para 

exigir o ISSQN. 

Entretanto, dispõe a Lei Complementar nº 116/03, com a redação que  

lhe foi dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016: 

Art. 3o . O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 

domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a 

XXV, quando o imposto será devido no local:  

... 
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XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação,  

reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de 

árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres 

indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para 

quaisquer fins e por quaisquer meios. 

Tal regra, em meu entender, sepulta a pretensão da embargada. 

Isto porque não há como não se entender que o manejo de fauna  

silvestre configura serviço congênere indissociável da formação, manutenção e colheita de florestas 

para quaisquer fins e por quaisquer meios.  

Aliás, fica claro que os serviços prestados pela embargante não se  

resumiram a mera consultoria e assessoria (atividade puramente intelectual). 

É certo que a alteração legislativa deu-se após a ocorrência do fato  

gerador, mas tratando-se de ato não definitivamente julgado, perfeitamente possível a retroação da 

lei, nos termos do Código Tributário Nacional.  

  

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

... 

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

... 

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação 

ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado 

em falta de pagamento de tributo. 

   

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os EMBARGOS À  

EXECUÇÃO FISCAL ajuizados por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

LTDA contra PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, nos termos do art. 487, I, do  
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CPC, para declarar nulos os lançamentos relativos aos anos de 2005, 2006, 2007, 2009 e parte de 

2008, nos termos do laudo pericial de fls.1162/1178.  

Sucumbente, a embargada, isenta de custas, arcará com aquelas  

adiantadas pela embargante, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor indevidamente cobrado. 

  

P. e I. 

São Vicente, 29 de agosto de 2019. 

FABIO FRANCISCO TABORDA 

              Juiz de Direito 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME  
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 


