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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA
DE INTERESSE  DE  AGIR.  VALOR  IRRISÓRIO.  IPTU.
CONSTITUIÇÃO  E  VENCIMENTO  NO  ANO  DE  2003.
LEI  MUNICIPAL  Nº  11.786/2009.  DÉBITO
CONSIDERADO  POR  SUJEITO  PASSIVO.
INOBSERVÂNCIA  DE  EVENTUAIS  DÉBITOS  NÃO
ARROLADOS  PELO  MUNICÍPIO.  ENTENDIMENTO
EXARADO  NA  SISTEMÁTICA  DOS  RECURSOS
REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE  DA EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO  DE  OFÍCIO  PELO  JUDICIÁRIO.
INDISPONIBILIDADE  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
SÚMULAS 452 DO STJ E 38 DO TJPB. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. ART. 557, §1º-A
DO CPC.  ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO
DO APELO

O débito  a que se refere a lei  remissiva  é considerado por
sujeito passivo e não por tributo isolado, conforme se observa
em  seu  §1º  acima,  devendo  ser  questionada  a  Fazenda
Pública  sobre  a  existência  de  outros  débitos  do  mesmo
contribuinte a fim de confrontar o valor total encontrado com os
limites expostos na lei que concede a remissão.

Dispõe  a  Súmula  452  do  STJ:  “A  extinção  das  ações  de
pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a
atuação judicial de ofício.”

De acordo com o entendimento  do E.STJ:  ".3.  Não pode o
magistrado,  de  ofício,  pronunciar  a  remissão,analisando
isoladamente o valor cobrado em uma Execução Fiscal, sem
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questionar a Fazenda sobre a existência de outros débitos que
somados  impediriam  o  contribuinte  de  gozar  do  benefício.
Precedente:REsp.  Nº 1.207.095 -  MG, Segunda Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin,julgado em 18.11.2010.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE  JOÃO
PESSOA inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da  1ª Vara de Executivos
Fiscais da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0912288-65.2006.815.2001,
que move em face de  ALEXANDRE B. LINS e outros, em que, ante o valor irrisório da
execução, extinguiu  o processo  sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267,  VI do
Código de Processo Civil.

 
Em  suas  razões,  o  apelante  infere-se  contra  a  alegada  ausência  de

interesse  de  agir  da  Administração  face  à  irrisoriedade  do  valor  total  da  execução
fundamentada pelo magistrado de piso para a extinção do processo sem resolução do
mérito. Invocou julgados similares pelos demais Tribunais Pátrios, bem como do Superior
Tribunal de Justiça, inclusive o disposto na Súmula 452. Por fim, pugnando pela anulação
do julgado e prosseguimento da execução, invocou o disposto no art. 7º da Lei Municipal
nº 11.786/2009, que considera 02 (dois) salários mínimos como patamar que enseje a não
proposição ou desistência de ações da edilidade.   

Às fls. 45/47, contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
(fls.  55/56),  opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem manifestação  de  mérito,
alegando estar ausente o interesse público que tornasse necessária a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

Decido.

Infere-se dos autos que o  MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA promoveu a
Execução Fiscal de débito constante na Dívida Ativa, relativamente ao não recolhimento
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2003, no valor de
R$ 596,94 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), já incluídos o
acréscimo  de  atualização  monetária,  a multa  de  mora  e  os  juros, em  face  de
ALEXANDRE B. LINS e outros.

O magistrado  a quo declarou extinta a prescrição  pela constatação da
ausência do interesse de agir, em virtude da pequena expressão econômica do valor da
dívida,  justificando o dispêndio de recursos gastos com o processamento de execuções
com valores ínfimos, além do direcionamento da máquina estatal para a persecução de
tais processos em detrimento das ações mais relevantes para o erário.

Alega o apelante que o magistrado de piso adentrou na discricionariedade
administrativa sobre a viabilidade da execução da dívida fiscal na corrente contrária do
que  vem  decidindo  os  Tribunais  Pátrios  e  o  Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,
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colacionando, ainda, o verbete da súmula 452 do próprio Tribunal Superior. Alegou, por
fim, que o valor da execução ultrapassa até a disposição do art. 7º da Lei Municipal nº
11.786/09, que dispõe ser de 02 (dois) salários mínimos o valor a ser observado como
legítimo para a proposição de ações nessa seara.

Pois bem.  Analiso que a extinção da execução  não se deu em estrita
conformidade  com a  legislação  vigente,  passando  a  especificar  mais  detidamente  os
fundamentos.

O cerne do presente recurso apelatório cinge-se a verificar a possibilidade
da  extinção  da  execução  fiscal  ante  a  presença  de  dívida  de  pequeno  valor  sem o
requerimento do próprio sujeito ativo da relação tributária.

O sistema tributário nacional estabelece como regra a indisponibilidade na
instituição do tributo, de acordo com o art. 3º do CTN, tratando-se de atividade vinculada
do  administrador,  bem  como  a  indisponibilidade  do  crédito  tributário  regularmente
constituído, na esteira do art. 141 do mesmo diploma legal1, admitindo-se como forma de
extinção, entre outras, a remissão em razão do pequeno débito fiscal, desde que o ente
tributante tenha editado lei específica sobre a matéria, conforme determina o art. 155, §6º
da CF2.

Nesse sentido, disciplina o art. 172, III do CTN3 que a remissão do crédito
tributário  regularmente  constituído  poderá  ser  efetivada  através  de  despacho
fundamentado  da  autoridade  administrativa  quando  o  débito  do  contribuinte  seja  de
pequeno valor, desde que haja legislação expressa do ente que o autorize a fazê-lo.

Assim,  não  pode  haver  substituição  pelo  Poder  Judiciário  sobre  a
conveniência do prosseguimento da execução fiscal por ausência de interesse de agir em
face do pequeno valor do débito, como retrata a súmula 452 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:

“A  extinção  das  ações  de  pequeno  valor  é  faculdade  da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

No mesmo sentido, estipula a súmula 38 desta Egrégia Corte de Justiça:

"Inadmissível  a extinção de processo executivo fiscal,  por  falta  de
interesse  processual,  sob  o  fundamento  de  ser  irrisório  o  valor
executado, quando inexiste, a respeito, previsão legal"

No caso concreto, o título executivo fiscal refere-se a débito advindo da

1 Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou excluída,  nos casos  previstos  nesta Lei,  fora  dos quais  não  podem ser  dispensadas,  sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

2 Art. 155 - (…) § 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal,  estadual  ou municipal,  que regule exclusivamente as  matérias  acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g

3 Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou
parcial do crédito tributário, atendendo:

      (...)       
       III - à diminuta importância do crédito tributário;
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cobrança de IPTU do ano de 2003, com fato gerador e vencimento no mesmo exercício
da sua constituição, conforme se extrai da CDA nº 2004/005032, com valor atualizado até
a distribuição da execução no valor de R$ 596,94 (quinhentos e noventa e seis reais e
noventa e quatro centavos), já incluídos os acréscimos legais.

Nesse leque, a legislação municipal que estabelece as diretrizes sobre a
remissão de débitos de pequeno valor, Lei nº 11.786/2009, assim dispõe:

Art.  6º  Ficam  remidos  os  débitos  com  a  Fazenda  Municipal,
inclusive  aqueles  com exigibilidade  suspensa  que,  em 31  de
dezembro de 2008, estejam vencidos há 5 (cinco) anos ou mais e
cujo valor total consolidado, seja igual ou inferior a R$ 3.000,00
(três mil reais), na data de 30 de setembro de 2009.
§ 1º O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito
passivo.
§ 2º Os processos em fase de execução fiscal serão extintos a
requerimento  do  representante  da  Procuradoria-Geral  do
Município.

Com efeito, o tributo objeto da presente execução teve seu vencimento no
ano de 2003, sendo atingido pela remissão expressa do caput do art. 6º da lei municipal
supracitada,  inclusive  com  valor  bem  inferior  do  mínimo  estipulado  como  condição
cumulativa para a condição extintiva do crédito tributário pela remissão.

Entretanto,  ainda  que  haja  legislação  específica  sobre  a  matéria,  o
entendimento  firmado  pelo  Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça  na  sistemática  de
julgamento  dos  recursos  repetitivos  é  no  sentido  da  impossibilidade  da  extinção  da
execução  fiscal  de  ofício  pelo  magistrado  nos  casos  de  remissão  isoladamente
observada.

O fundamento da decisão demonstra que o débito a que se refere a lei
remissiva é considerado por sujeito passivo, conforme se observa em seu §1º acima,  e
não por tributo isolado, devendo ser questionada a Fazenda Pública sobre a existência de
outros débitos do mesmo contribuinte a fim de confrontar o valor total encontrado com os
limites expostos na lei remissiva.

Eis a ementa do Recurso Especial representativo da controvérsia:

TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art.
543-C,  §  1º,  do  CPC).  ART.  14,  DA  LEI  11.941/09.
REMISSÃO.IMPOSSIBILIDADE  DE  PRONUNCIAMENTO  DE
OFÍCIO  PELO  MAGISTRADO.  LIMITEDE  R$  10.000,00
CONSIDERADO  POR  SUJEITO  PASSIVO,  E  NÃO  POR
DÉBITOISOLADO. 1. A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com
a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos ou mais cujo valor total
consolidado seja  igual  ou inferior  a  10 mil  reais.  2.  O valor-limite
acima  referido  deve  ser  considerado  por  sujeito  passivo,  e
separadamente  apenas  em  relação  à  natureza  dos  créditos,nos
termos dos incisos I a IV do art. 14. Traduzindo de forma didática,
foram  concedidas  quatro  remissões  distintas  que  ficaram  assim
estabelecidas:2.1  Remissão  para  todos os  débitos  de um mesmo
sujeito passivo,vencidos a cinco anos ou mais em 31 de dezembro
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de 2007, somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou
inferior  a  R$10.000,00,  considerando-se  apenas  os  débitos
decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c
do  parágrafo  único  do  art.  11  da  Lei  nº  8.212,  de  1991,  das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas  a  terceiros,  assim entendidas  outras  entidades  e  fundos,
inscritos em Dívida Ativa da União no âmbito da PGFN;2.2 Remissão
para  todos  os  débitos  de  um mesmo sujeito  passivo,  vencidos  a
cinco anos ou mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o
somatório  de  todos  atinja  valor  igual  ou  inferior  a  R$10.000,00,
considerando-se  apenas  os  débitos  inscritos  em  Dívida  Ativa  da
União, no âmbito da PGFN que não aqueles elencados em"2.1";2.3
Remissão  para  todos  os  débitos  de  um  mesmo  sujeito
passivo,vencidos a cinco anos ou mais em 31 de dezembro de 2007,
somente quando o somatório de todos atinja valor igual ou inferior a
R$10.000,00,  considerando-se apenas os débitos decorrentes das
contribuições  sociais  previstas  nas  alíneas  a,  b  e  c  do  parágrafo
único  do  art.  11  da  Lei  nº  8.212,  de  1991,  das  contribuições
instituídas  a  título  de  substituição  e  das  contribuições  devidas  a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados
pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil;2.4  Remissão  para
todos os débitos de um mesmo sujeito passivo,vencidos a cinco anos
ou mais em 31 de dezembro de 2007, somente quando o somatório
de todos atinja valor igual ou inferior a R$10.000,00, considerando-se
apenas os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil que não aqueles elencados em "2.3".3. Não pode o
magistrado,  de  ofício,  pronunciar  a  remissão,analisando
isoladamente  o  valor  cobrado  em  uma  Execução  Fiscal,  sem
questionar  a  Fazenda  sobre  a  existência  de  outros  débitos  que
somados  impediriam  o  contribuinte  de  gozar  do  benefício.
Precedente:REsp.  Nº  1.207.095  -  MG,  Segunda  Turma,  Rel.  Min.
Herman Benjamin,julgado em 18.11.2010.4. Superado o precedente
em sentido contrário REsp 1.179.872/MT,Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana  Calmon,  DJe  de  22.6.2010.5.  Recurso  especial  provido.
Acórdão  submetido  ao  regime  do  art.  543-C,  do  CPC,  e  da
Resolução  STJ  n.  8/2008.(STJ,  Relator:  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  Data  de  Julgamento:  13/04/2011,  S1  -
PRIMEIRA SEÇÃO)

No mesmo sentido colaciono julgados desta Egrégia Corte de Justiça pela
impossibilidade da decretação de ofício da  extinção da execução fiscal  de valor irrisório
ou nos casos de remissão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DÍVIDA FISCAL.  SENTENÇA.  DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO,  DA
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
AUSÊN-  CIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
NÃO  OCORRÊNCIA.  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
INDISPONIBILIDADE.  SENTENÇA  ANULADA.  REGULAR
PROCESSAMENTO  DA EXECUÇÃO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. O  crédito  tributário  regularmente  constituído  é
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indisponível,  assim  como  a  sua  cobrança.  Portanto,  a  autoridade
competente  não  pode  deixar de perseguir  o  pagamento  desse
crédito,  exceto  nos  casos  previstos  em  Lei.  O  Superior
Tribunal de justiça entende que não incumbe ao judiciário,  mesmo
por analogia a Leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a
extinção  da  ação de execução fiscal,  ao  fundamento de que
o valor da  cobrança  é  pequeno  ou irrisório.  O crédito  tributário  só
pode ser remitido à vista de Lei expressa do próprio ente tributante,
conforme dispõe os artigos 150, § 6º,  da CF e 172, do ctn. (TJPB;
APL  0015724-13.2013.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
15/10/2014; Pág. 14) 

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO  EM  RAZÃO  DO
VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  FACULDADE  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.  SENTENÇA
ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECU- ÇÃO. PROVIMENTO.
A Lei estadual n. º 9.170/2010 não proíbe a procuradoria geral do
estado de ajuizar ações cujos valores sejam inferiores ao limite de
alçada, apenas faculta ao estado a possibilidade de não ajuizá-las
quando  o  valor  devido  for  inexpressivo.  A orientação  do  Superior
Tribunal  de justiça é de que o caráter  irrisório  da execução fiscal
ajuizada pela  Fazenda Pública  não é  causa determinante  de sua
extinção  sem  resolução  de  mérito,  impondo-se  apenas  o
arquivamento  do  feito,  sem  baixa  na  distribuição,.  (TJPB;  APL
200.1994.001505-6/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 23/04/2013; Pág.
12)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  VALOR  IRRISÓRIO.
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO. A Lei de execuções
fiscais (lef) não impõe qualquer limite quanto ao valor da dívida ativa.
Então,  qualquer  importância  poderá  ser  objeto  de  cobrança  pela
fazenda pública. (TJPB; AC 200.2009.047488-9/001; Segunda Seção
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB
01/03/2013; Pág. 9)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  VALOR  IRRISÓRIO.
EXTINÇÃO  DE  OFÍCIO.  PRINCÍPIO  DA  ECONOMICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  TJPB,  SÚMULA Nº  38.  PRECEDENTES  DO
STF. APLICAÇÃO DO ART. 557,  § 1º-A, DO CPC. PROVIMENTO
DO RECURSO. Não incumbe ao judiciário,  mesmo por analogia a
Leis de outros entes tributantes, decretar,  de ofício, a extinção da
ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança
é pequeno ou irrisório,  não compensando sequer as despesas da
execução,  porquanto  o  crédito  tributário  regularmente  lançado  é
indisponível (art. 141, do ctn), somente podendo ser remitido à vista
de Lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art.
172, do ctn). Feitas estas considerações, bem assim considerando o
disposto  no art.  557,  §1º-a,  do  CPC,  dou  provimento  ao  recurso,
monocraticamente,  para anular  a sentença e determinar o retorno
dos autos ao primeiro grau de jurisdição,  a fim de que tenha seu
trâmite  regular.  (TJPB;  APL 0017413-92.2013.815.2001;  Rel.  Des.
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Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 29/09/2014; Pág. 5) 

Dessa forma, inexiste razão para a decretação da extinção da execução
de ofício pelo magistrado singular, devendo haver a anulação da sentença e retorno dos
autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução.

 

A inovação trazida pelo art. 557, CPC, possibilita ao relator o julgamento
dos recursos de forma monocrática, consolida-se como medida de celeridade e economia
processual, materializando a observância do princípio constitucional da razoável duração
do processo, implementado pela Emenda Constitucional n.º 45/04.

Em sendo assim, numa forma de privilegiar a efetividade da prestação
jurisdicional,  aplicável  é  o  art.  5574, §1º-A do  CPC,  com a nova redação que lhe  foi
atribuída pela Lei 9.756, de 18 de dezembro de 1998. 

Com estas  considerações,  aciono  o  dispositivo  constante  no  art.
557, §1º-A, do CPC, e dou seguimento à apelação para anular a sentença primeva e
determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução, ante o
confronto com a reiterada jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, fazendo
prescindir de sua apreciação pelo órgão colegiado.

Intime-se. Publique-se.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Ricardo Vital de Almeida
JUIZ CONVOCADO - RELATOR

G/5

4 Art. 557. (…)
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.
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