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APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM
PRIMEIRO  GRAU  EM  RAZÃO  DO  VALOR
IRRISÓRIO  DO  DÉBITO  FISCAL.  INSURGÊNCIA
DA FAZENDA ESTADUAL.  INDISPONIBILIDADE
DO CRÉDITO FISCAL. PREVISÃO DO ART. 141 DO
CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL.  AUSÊNCIA
DE  LEI  REMISSIVA  DO  ENTE  TRIBUTANTE.
FINALIDADE PARA A QUAL NÃO SE PRESTA A
LEI ESTADUAL Nº 9.170/2010. NORMATIVO QUE
INSTITUI  FACULDADE  DE  AVALIAÇÃO  DA
CONVENIÊNCIA  DA  COBRANÇA  À
PROCURADORIA-GERAL  DO  ESTADO.
ENTENDIMENTO  SUMULADO  SOB  O  VERBETE
Nº  452,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  RECURSO.
ANULAÇÃO  DO  DECISUM. INTELIGÊNCIA DO
ART. 932, V,  ALÍNEA 'A' , DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 
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-  Não  cabe  ao  Judiciário  decretar  a  extinção  de
execução  fiscal,  ao  fundamento  de  que  o  valor  da
cobrança é irrisório, sem que haja lei expressa do ente
tributante  contemplando  tal  permissivo,  uma  vez
que  o  crédito  tributário  regularmente  lançado  é
indisponível,  por força do disposto no art.  141,  do
Código Tributário Nacional.

-  Sequer a Lei Estadual n° 9.170/2010 não se presta
ao  fim  de  autorizar  a  intervenção  ex  officio do
Judiciário  nesse  sentido, considerando  que  seus
termos não congregam teor propriamente remissivo,
estabelecendo,  em verdade,  apenas à Procuradoria-
Geral  do  Estado  a  faculdade  de  avaliar  a
conveniência de ajuizar ou de fazer cessar eventuais
cobranças judiciais de créditos fazendários cujo valor
atualizado seja inferior ao limite de alçada.

-  A previsão do art.  932,V, 'a',  do Novo Código de
Processo Civil, permite ao Relator dar provimento a
recurso, através de provimento monocrático, quando
a decisão recorrida  quando a  decisão recorrida  for
contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal,
como no presente caso, em que se confronta com o
Verbete nº 452 da Súmula da referida Corte Superior.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO,  fls. 96/103, interposta pelo
Estado da Paraíba  contra sentença, fls. 90/92, prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª
Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital, que extinguiu, sem resolução de
mérito,  Execução Fiscal,  proposta em desfavor de  Cláudia Modas Ltda,  diante do
valor  ínfimo do crédito  cobrado,  consoante  consignado no excerto  dispositivo  de
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seguinte teor:

Diante  do  exposto,  pois,  entendendo  plenamente
cabível a extinção do processo em causa, DECLARO
EXTINTIVA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, com
base no comando normativo do art. 267, inciso VI, da
Lei  Processual  Civil,  determinando  a  liberação  de
eventuais penhoras incidentes sobre os bens da parte
executada.

Em  suas  razões,  o  recorrente  sustentou  a
impropriedade  do  decisum,  uma  vez  que  não  estaria  o  magistrado  autorizado  a
decretar  de  ofício  a  extinção  da  execução  pela  modicidade  do  valor  cobrado,
porquanto, com esteio na Lei Estadual nº 9.170/2010, tal faculdade caberia apenas à
Fazenda Pública.  Dessa forma, em face do manifesto equívoco do pronunciamento
judicial, pugnou pelo provimento do presente apelo, para que seja retomado o curso
da demanda.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O Estado da Paraíba ingressou com Execução Fiscal,
fls. 02/05, em face de Cláudia Modas Ltda, visando ao recebimento da quantia de
vinte  e  nove  mil,  duzentos  e  setenta  cruzeiros, correspondente  ao  débito  fiscal
constante da Certidão de Dívida Ativa nº 0002.06.90.00.0244-3. 

O  Magistrado  a  quo, contudo, entendeu  por  bem
extinguir o processo sem resolução de mérito, considerando o valor ínfimo do crédito
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e os postulados da economia processual e da economicidade, fls. 90/92.

Irresignado  com  esse  édito  judicial, o  recorrente
ingressou  com  o  apelo,  em  apreço,  fls.  96/103,  argumentando  que não  estaria  o
julgador autorizado a decretar a extinção do feito de ofício, tão somente em razão da
modicidade da quantia executada, haja vista que a faculdade prevista no normativo
aplicado pelo Julgador de primeiro grau estaria reservada à Procuradoria-Geral do
Estado. 

Inicialmente,  cumpre  consignar  que  a  linha  do
entendimento jurisprudencial, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido
de  não  caber  ao  Judiciário  decretar,  de  ofício,  a  extinção  de  execução  fiscal,  ao
fundamento único de que o valor da cobrança é ínfimo.

Isso  porque, o  crédito  tributário  regularmente
lançado é indisponível, por força do art. 141, do Código Tributário Nacional, de
modo a só pode ser remitido mediante lei expressa do próprio ente tributante,  sob
pena de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Nesse sentido, vejamos os precedentes:

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU.
COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO.
ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA DE  LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.INTERESSE DE AGIR.  
1.  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
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CF e art.172,  do CTN) (REsp 999.639/PR, Rel.  Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe
18.6.2008).
2.  Recurso  especial  provido  para  determinar  o
retorno  dos  autos  à  instância  a  quo,  a  fim  de
prosseguir  na  Execução  Fiscal.  (REsp  1228616/PE,
Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  15/02/2011,  DJe
24/02/2011) - negritei.

E,

TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU.
IMPOSTO  MUNICIPAL.  VALOR  IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA  DE  LEGISLAÇÃO  ESPECÍFICA.
INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  A extinção  da  execução  fiscal,  sem resolução  de
mérito,  fundada  no  valor  irrisório  do  crédito
tributário,  é  admissível  quando  prevista  em
legislação específica da entidade tributante.
2.  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/1988 e art.  172,  do
CTN), o que não ocorre na presente hipótese.
3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite
legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30,
da Carta Magna.
4. A intervenção do judiciário na presente hipótese
importa  na  afronta  ao  princípio  constitucional  da
separação  dos  poderes,  restringindo,  outrossim,  o
direito de ação do Município, um vez que, estando
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presentes  os  pressupostos  processuais  e  as
condições da ação,  não há qualquer  impedimento
legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado
pela  Administração.  Recurso  especial  desprovido.
(REsp  999639/PR,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  06/05/2008,  DJe
18/06/2008) - destaquei.

Ainda,

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  EXTINÇÃO  DA
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR MUNICÍPIO
DIANTE DE VALOR IRRISÓRIO. SÚMULA 267/STF.
INAPLICABILIDADE.
1.  Cuida-se  de  Mandado  de  Segurança  impetrado
pelo Município de Presidente Prudente contra ato do
Juiz  de  primeira  instância  que  extinguiu  Execução
Fiscal,  sob  o  fundamente  de  ser  irrisório  o  valor
cobrado.
2.  O Tribunal de Justiça entendeu que, na hipótese
em exame,  descabe  mandamus  para  impugnar  ato
judicial  passível  de  recurso  ou  correição  (Súmula
267/STF).
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
admitiu  a  utilização  do  Mandado  de  Segurança  e
afastou a ofensa à Súmula 267/STF, sempre que faltar
recurso útil a evitar ou reparar lesão a direito líquido
e certo do impetrante.
4.  A jurisprudência do STJ entende que o caráter
irrisório da Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda
Nacional não é causa determinante de sua extinção
sem  resolução  de  mérito,  impondo-se  apenas  o
arquivamento do feito, sem baixa na distribuição.
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5.  In casu, discutem-se títulos executivos municipais
em  que  não  há,  segundo  o  impetrante,  disposição
normativa que dispense o ajuizamento da Execução
Fiscal.
6.  Desse  modo,  como  houve  o  indeferimento  da
inicial  do  mandamus,  devem  os  autos  retornar  ao
Tribunal  de  origem  para  que,  superada  a  questão
atinente ao cabimento do remédio constitucional, se
dê  prosseguimento  à  tramitação  do  feito.  Recurso
Ordinário  provido.  (RMS  32175/SP,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/08/2010, Dje 16/09/2010) - negritei.

Com  efeito,  analisando-se  o  caderno  processual,
infere-se  que,  no  caso  telado,  diante  da  irrisoriedade  da  quantia  do  crédito
exequendo e a pretexto de seguir essa diretriz jurisprudencial, o Juiz a quo extinguiu
o executivo fiscal, sem resolução do mérito.

Ocorre que,  inexistindo, na espécie,  lei do próprio
ente tributante promovendo, de modo expresso, o perdão da dívida de tal ou qual
valor, não estaria o magistrado autorizado a decretar de ofício a extinção da execução
pela modicidade do valor cobrado.

Sequer o permissivo estampado na Lei  estadual  n°
9.170/2010 se prestaria ao fim de autorizar a intervenção ex officio do Judiciário, como
consignado nos precedentes mencionados. 

Digo  isso,  pois  seus  termos  não  congregam  teor
propriamente  remissivo,  estabelecendo  apenas  à  Procuradoria-Geral  do  Estado  a
faculdade de avaliar a conveniência de ajuizar ou de fazer cessar eventuais cobranças
judiciais de créditos fazendários, cujo valor monetariamente atualizado seja inferior
ao limite de alçada.

Nesse sentido, é clara a prescrição do caput do art. 1º:
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Art.  1ª  A  Procuradoria  Geral  do  estado  fica
autorizada a não ajuizar, e, bem assim a requerer a
cessação  da  cobrança  judicial  sem  resolução  do
mérito, nos créditos da fazenda estadual, cujo valor
monetariamente atualizado seja inferior ao limite de
alçada.
(…) - negritei.

Sobre o tema, manifestou-se esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL  EXECUÇÃO  FISCAL
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO  IRRESIGNAÇÃO  APLICAÇÃO  DO  ART.
1° DA LEI ESTADUAL N° 9.170/92 FACULDADE DA
FAZENDA  PÚBLICA  TESE  ACOLHIDA
NECESSIDADE  DE  REQUERIMENTO  DA
PROCURADORIA  GERAL  DO  ESTADO  NÃO
OCORRÊNCIA  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA
PROVIMENTO. 
Consoante  se  observa  do  texto  do  art.  1°  da  Lei
estadual  n°  9.170/2010,  o  não  ajuizamento  ou  a
cessação  da  cobrança  judicial  sem  resolução  do
mérito dos créditos fazendários abaixo do limite de
alçada  é  faculdade  da  Fazenda  Estadual,  cujo
requerimento  compete  à  Procuradoria  Geral  do
Estado da Paraíba, não podendo o julgador agir de
oficio.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020080419191001  -  Órgão  (3  CAMARA CIVEL)  -
Relator  DR.  ALUIZIO  BEZERRA  FILHO  -  j.  Em
10/01/2012).

E,
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EXECUÇÃO  FISCAL  -  INTIMAÇÃO  PESSOAL  -
PRAZO  DE  48  HORAS  PARA  DIZER  DO
INTERESSE  NA  DEMANDA  PROCESSUAL
-MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA - EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 10,
§ 2° DA LEI ESTADUAL N° 9.170/2010 C/C ART. 267,
III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -
SENTENÇA  QUE  MERECE  SER  ANULADA  NO
SENTIDO  DE  QUE  0  PROCESSO  TENHA
PROSSEGUIMENTO NORMAL. PROVIMENTO DO
APELO.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020080429802001 -
Órgão (2 CAMARA CIVEL) - Relator DES. MARCOS
CAVALCANTI  DE  ALBUQUERQUE  -  j.  Em
23/08/2011).

Ainda,

APELAÇÃO  CÍVEL  EXECUÇÃO  FORÇADA
ABANDONO  DA  CAUSA  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO
IRRESIGNAÇÃO AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO
DO  REU  DESNECESSIDADE  RÉU  NÃO  CITADO
RELAÇÃO  PROCESSUAL  NÃO  FORMALIZADA
APLICAÇÃO  DA  LEI  9.170/92  SOMENTE  PELA
PROCURADORIA  GERAL  DO  ESTADO  TESE
ACOLHIDA  INEXISTÊNCIA  DE  PROCESSO
PARADO POR MAIS  DE TRINTA DIAS  INÉRCIA
NÃO  CONFIGURADA  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA PROVIMENTO. A extinção do processo
sem  resolução  do  mérito,  ante  inércia  do  autor,
independe  de  provocação  do  réu  quando  a  parte
adversa não integra a causa, sendo inaplicável,  por
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isso, a Súmula n. 240/STJ. Precedentes do STJ AgRg
no Ag 1331235/RS Consoante se observa do texto da
Lei  estadual  n°  9.170/2010,  a  sua  aplicação  está
condicionada ao requerimento da Procuradoria Geral
do  Estado  da  Paraíba.  Não  tendo  o  presente  feito
ficado estático por mais de trinta dias por negligência
do autor, não há que se falar em abandono da causa.
Destarte, não foi cumprida uma das exigencias legais
que autorizam a extinção do processo com fulcro no
art.  267,  III,  do  CPC.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020077528558001 -
Órgão (3 CAMARA CIVEL) - Relator DES. MARCIO
MURILO DA CUNHA RAMOS - j. Em 09/08/2011).

Tal entendimento, inclusive, encontra-se sintetizado
no Verbete nº 452, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor:

Súmula 452 – A extinção das ações de pequeno valor
é  faculdade  da  Administração  Federal,  vedada  a
atuação judicial de ofício. (Corte Especial, julgado em
02/06/2010, DJe 21/06/2010). 

Logo, a toda evidência, tem razão o apelante quanto
à alegação de impropriedade do juízo extintivo emanado em primeiro grau, devendo
esse ser anulado, a fim de que o feito executivo tenha prosseguimento.

Por  fim,  cumpre  assentar  que  o  disposto  no  art.
932,V, 'a', do Novo Código de Processo Civil permite ao Relator dar provimento ao
recurso,  quando a decisão recorrida  for contrária à súmula do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, como no presente
caso.

Ante  o  exposto,  estando  a  decisão  recorrida  em
manifesto  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  de  Tribunal  Superior,
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monocraticamente, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do art. 932,V,
'a', do Novo Código de Processo Civil,  para anular a sentença de primeiro grau e
permitir o prosseguimento do feito executivo. 

P. I.

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

 Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                                Relator 
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