
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021736-77.2005.815.0011

ORIGEM: 2ª  Vara  da  Fazenda Pública  da  Comarca  de  Campina  
Grande

RELATOR: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Paulo de Tarso Cirne Nepomuceno
APELADO: Pedro Limeira Pinheiro

PROCESSSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–  Apelação  cível  – Execução  Fiscal  –
Débito referente a ICMS – Lei Estadual nº
9.195/2010 – Valor irrisório – Débito inferior
a  mil  reais  –  Remissão  –  Extinção  do
processo com base no art. 794, II, do CPC
–  Precedentes  deste  Tribunal  –
Manutenção  da  sentença  –  Seguimento
negado.

-  “Considerando  que  a  Lei  estadual  nº
9.195/2010 concedeu remissão de débitos
fiscais  de  imposto  sobre  operações
relativas  à  circulação  de  mercadorias  e
sobre prestações de serviços de transporte
interestadual,  intermunicipal  e  de
comunicação.  ICMS,  formalizados  até  31
de  dezembro  de  2008,  cujos  valores
atualizados, em 31 de dezembro de 2009,
fossem iguais ou inferiores a R$ 1.000,00
(mil  reais),  situação  em  que  se  inclui  a
dívida constante da certidão da dívida ativa
instrutora da inicial, apresenta-se acertada
a decisão de primeiro grau que promoveu a
extinção  da  execução.”  (TJPB;  AC
200.1998.015998-8;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  ReI.  Des.  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB
07/05/2013; Pág. 13)
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− O art. 557, “caput”, do CPC, permite ao
relator  negar  seguimento  ao  recurso  quando
for  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante
do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução fiscal interposta
pela  Fazenda  Pública  do  Estado  da  Paraíba, em  face  de  Pedro  Limeira
Pinheiro,  requerendo o recebimento da dívida constante na certidão de dívida
ativa, às fls. 03/04.

Na sentença proferida à fI. 52, a magistrada “a
quo”  extinguiu a  execução  fiscal  com  fulcro  no  art.  794,  II,  do  CPC,  por
reconhecer a remissão da dívida executada, considerando insubsistente o título,
com base na regra da Lei Estadual nº 9.195/2010. 

Por  fim,  determinou  a  julgadora  o
levantamento da penhora,  no caso, da penhora “on line” de fl. 48, efetivada no
valor de R$ 348,80  (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), que
representa parte do débito executado no importe de R$ 681,79  (seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e nove centavos).

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba apelou,
requerendo a reforma da sentença. Defendeu o ente público que, mesmo com a
regra disposta na Lei  Estadual  nº  9.195/2010, pode realizar  do débito na  via
administrativa, mantendo, inclusive, o nome do devedor em cadastro de Dívida
Ativa. 

Com  isso,  assevera  o  recorrente  que  a
julgadora considerou de forma equivocada a dívida como remida, e tal hipótese
prejudica  a  Fazenda  Pública,  que  fica  impossibilitada  de  buscar  meios  de
ressarcimento (fls. 53/56).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 78/82, opinou
pelo prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito.

É o relatório. 
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DECIDO:

De  plano,  cabe  deixar  assente  que  a  Lei
Estadual de nº 9.195/2010 prevê a remissão de dívida oriunda de débito fiscal
referente ao ICMS, inscrita ou não em dívida ativa, formalizada até 31 de
dezembro  de  2008,  cujos  valores  atualizados  e  consolidados  em  31  de
dezembro de 2009, sejam iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tal regramento assim dispõe:

Art. 1º Ficam remitidos os débitos fiscais vencidos, relativos
ao  ICMS,  inscritos  ou  não  em  dívida  ativa,  ainda  que
ajuizada  a  sua  cobrança,  decorrentes  de  denúncia
espontânea,  formalizada até  31  de  dezembro de  2008.  ou
constantes  do auto de  infração  ou  notificação  de
lançamento,  lavrados  até  31  de  dezembro  de  2008,  cujos
valores atualizados e consolidados em 31 de dezembro de
2009.  sejam  iguais  ou  inferiores  a  R$  1.000,00  (um  mil
reais). 
§ lº Para os efeitos do "caput"', considera-se débito fiscal o
somatório,  individualizado.  por  inscrição  estadual  do
contribuinte,  do  imposto.  adicionado  de  multas,  juros  de
mora  e  demais  acréscimos  previstos  na  legislação,
atualizados monetariamente. 
§  2°  A remissão  implicará  o  arquivamento  dos  processos
relativos  aos  autos  de  infração  ou  às  notificações  de
lançamento. 
Art.  2°  A  remissão  de  que  trata  esta  lei  não  confere  ao
sujeito  passivo  qualquer  direito  à  restituição  ou
compensação de importância já recolhidas. 
Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Ao que consta nos autos, a execução fiscal foi
ajuizada com base na CDA de fl. 03, onde consta débito referente à “ICMS, multa
e  correção”,  lavrada  em 06  de  junho  de  2005,  no  valor  total  de  R$  813,47
(oitocentos e treze reais e quarenta e sete centavos).

Após juntada de comprovante de pagamento
de prestação referente ao parcelamento de dívida (fl. 27) e de honorários devidos
à Procuradoria do Estado  (fl.  29),  restou remanescente dívida no valor de R$
670,26 (seiscentos e setenta reais e vinte e seis centavos), em 04 de fevereiro
de 2009.

Atualizada  em  18  de  maio  de  2009,  o
montante  alcançou  o  importe  de  681,79  (seiscentos  e  oitenta  e  um reais  e
setenta e nove centavos), passando para R$ R$ 721,10 (setecentos e vinte e um
reais e dez centavos) em 17 de junho de 2010, tudo conforme informações do
próprio ente público exequente, encartadas às fls. 40/51.
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Assim, a  Lei  Estadual  prevê a remissão dos
débitos que não ultrapassassem R$ 1.000,00 (um mil reais) em 31 de dezembro
d 2009, evidenciando-se ser esta a hipótese dos autos.

Ademais,  o  mencionado  regramento  dispõe
expressamente sobre a remissão do débito com o arquivamento dos processos
relativos aos autos de infração ou às notificações de lançamento, descabendo ao
ente público tentar modificar a sentença pera a cobrança pela via administrativa.

Em entendimento a contrário sensu, quando o
valor da dívida era superior ao limite de R$ 1.000,00 (um mil reais), este egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim já se posicionou:

“TRIBUTÁRIO  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO  FISCAL  -  SENTENÇA  DE  EXTINÇÃO
RECONHECIMENTO  DA  REMISSÃO  DA  DÍVIDA  -
APLICAÇÃO  DA  LEI  ESTADUAL  N°  9.195/2010
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM
BASE  NO  DIPLOMA  LEGAL  RETROMENCIONADO  -
DÉBITO  SUPERIOR  A  MIL  REAIS  -  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA -AFASTAMENTO DA REMISSÃO - RETORNO
DOS  AUTOS  À  INSTÂNCIA  DE  ORIGEM  -
CONTINUIDADE  DA  EXECUÇÃO  FISCAL  -
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA
PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. - De plano, é
imperioso  reconhecer  que  o  juízo  a  quo  laborou  em
equívoco ao extinguir  a ação com base na remissão das
dívidas  prevista  na  Lei  Estadual  nº  9.195/2010,  cuja
benesse  restringe-se  aos  débitos  fiscais  de  ICMS,
formalizados  até  31  de  dezembro  de  2008,  cujos  valores
atualizados, em 31 de dezembro de 2009, fossem iguais ou
inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais). - Não sendo este o caso
dos autos, impõe-se o provimento recursal, para anular a
sentença  vergastada,  afastando  a  remissão  da  dívida  e
determinando o retorno dos autos  à instância de origem
para  que  seja  dado  prosseguimento  a  presente  ação  de
execução fiscal.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00124652519978150011,  3ª  Câmara  cível,  Relator  Dr.
Marcos Coelho de Salles - Juiz Convocado ,  j.  em 29-04-
2014) (Destaque inexistente na redação original).

Na mesma hipótese destes autos, esta egrégia
Corte assim entendeu:

APELAÇÃO.Execução  fiscal.Valor  irrisório  do  débito
fiscal.Aplicação  da  Lei  nº 9.170/2010.  Falta  de  interesse
processual. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Inconformismo.  Razões.  Fazenda  Pública.  Prévio
requerimento.  Ausência.  Lei  nº 9.175/  2010.  Remissão.
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Contemplação. Valor do débito inferior a R$ 1.000,00 (mil
reais).  CDA  certidão  da  dívida  ativa.  Comprovação.
Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  justiça.  Correção de
ofício  da  parte  dispositiva  da  sentença.  Desprovimento.
Segundo  precedentes  do  Superior  Tribunal  de  justiça,  o
crédito tributário regularmente lançado é indisponível, por
força  do  disposto  no  art.  141,  do  Código  Tributário
Nacional, não cabendo ao judiciário decretar a extinção de
execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é
irrisório, a não ser que haja Lei expressa do ente tributante
contemplando  tal  permissivo.  Considerando  que  a  Lei
estadual nº 9.195/2010 concedeu remissão de débitos fiscais
de  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias  e  sobre prestações  de serviços  de transporte
interestadual,  intermunicipal  e  de  comunicação.  ICMS,
formalizados  até  31  de  dezembro  de  2008,  cujos  valores
atualizados, em 31 de dezembro de 2009, fossem iguais ou
inferiores  a  R$ 1.000,00  (mil  reais),  situação em que  se
inclui  a  dívida  constante  da  certidão  da  dívida  ativa
instrutora  da  inicial,  apresenta-se  acertada  a  decisão  de
primeiro grau que promoveu a extinção da execução.  (...).
(TJPB;  AC  200.1998.015998-8;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; ReI. Des. Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho;  DJPB 07/05/2013;  Pág.  13)(Sem
realce no original
 
Portanto,  a  sentença  vergastada  merece

mantida, considerando que a remissão prevista na Lei nº 9.195/2010 se aplica ao
débito  fiscal  ora  executado,  cujo  valor  atualizado até  17  de  junho  de  2010
encontrava-se no importe de R$ R$ 721,10 (setecentos e vinte e um reais e dez
centavos), inferior ao limite da lei, conforme relatório de fI. 51.

Diante  desse  delineamento  jurídico,  não  há
outro caminho a ser trilhado, senão negar seguimento à apelação cível, com
espeque no artigo 557, “caput”, do Código de Processo Civil, em consonância ao
entendimento categoricamente firmado nesta Corte de Justiça. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de fevereiro 2015.

 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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