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APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.  CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA. VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO  PELO  JUIZ  A
QUO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  INSURGÊNCIA  DA
FAZENDA ESTADUAL.  CRÉDITO  INFERIOR  AO
LIMITE  DE  ALÇADA.  LEI  ESTADUAL  Nº
9.170/2010.  NORMATIVO  QUE  ATRIBUI  À
PROCURADORIA-GERAL  DO  ESTADO  A
FACULDADE DE AVALIAR A CONVENIÊNCIA DE
TAL  COBRANÇA.  ANULAÇÃO  DO  DECISUM.
PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO  NA  INSTÂNCIA
INFERIOR. PROVIMENTO.

- A Lei Estadual nº 9.170/2010 não se presta ao fim de
autorizar a intervenção  ex officio do Judiciário,  pois
seus  termos conferem apenas  à  Procuradoria-Geral
do Estado a faculdade de avaliar a conveniência de
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ajuizar  ou  de  fazer  cessar  eventuais  cobranças
judiciais  de  créditos  fazendários  cujo  valor
atualizado seja inferior ao limite de alçada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso para anular a sentença.

O  Estado  da  Paraíba ingressou  com  Ação  de
Execução Fiscal  em face da  Sociedade Paraibana de Comércio e Representações
LTDA - SOPREL, visando ao percebimento da quantia de R$ 668,47 (seiscentos e
sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), originada de dívida proveniente de
ICMS -  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,  conforme consta da
certidão, fl. 03.

O Juiz de Direito a quo julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, fls. 33/34, consignando os seguintes termos:

ISTO POSTO, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem
resolução do mérito, o que faço com base no art. 1°,
§2°, da Lei n° 9.170/2010 c/c art. 267, VI, do CPC.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba interpôs
APELAÇÃO,  fls.  38/44,  defendendo  a  necessidade  de  reforma  da  sentença,  ao
fundamento de que o Magistrado não está autorizado a decretar de ofício a extinção
da  execução  pela  modicidade  do  valor  cobrado,  com  esteio  na  Lei  Estadual  nº
9.170/2010, porquanto tal faculdade cabe apenas à Fazenda Pública, sendo caso, na
sua  ótica,  de provimento  do  presente  apelo,  para  que  seja  anulada  a  sentença  e
determinado o regular processamento do feito.

Apelação Cível nº 0061371-46.2004.815.2001                                                                                                                                                                                    2



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

VOTO

O desate da contenda reside em saber se o Juiz a quo
agiu com acerto ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento
na  Lei  nº  9.170/2010,  em  razão  do  valor  ínfimo  do  crédito  perseguido  no  feito
executivo.

Sem maiores delongas, não compete ao Magistrado
decidir  se  determinada  quantia  é  ou não  irrisória,  pois  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,
nos termos do art. 1º, caput, da Lei nº 9.170/10, é da Procuradoria-Geral do Estado. Eis
o dispositivo legal:

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.

Logo, a toda evidência, tem razão o apelante quanto
à alegação de impropriedade do juízo extintivo emanado em primeiro grau.

No tocante  à  matéria,  inclusive,  manifestou-se esta
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Corte de Justiça:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA
DÍVIDA  ATIVA.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  FUNDAMENTO.
VALOR  IRRISÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. FACULDADE
DA  FAZENDA  PÚBLICA  ESTADUAL.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.
REFORMA DA SENTENÇA. 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)". -
Em conformidade com o entendimento do artigo 557,
§ 1º-A,  do Código de Processo Civil,  "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". (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00297474220058152001, -  Não possui -,  Relator DES
João Alves da Silva, j. em 25-02-2016). 

E,
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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  EXECUÇÃO.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO. "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)" (REsp 999.639/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008,
DJe  18.6.2008).  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00316310920058152001,  -  Não possui  -,
Relator Desembargador Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira, j. em 09-03-2015). 

A multicitada lei, em verdade, não se presta ao fim
de autorizar a intervenção ex officio do Judiciário, porquanto tal faculdade, repiso, é
da Administração. Em outras palavras, “A extinção da execução fiscal, sem resolução
de  mérito,  fundada  no  valor  irrisório  do  crédito  tributário,  apenas  é  admissível
quando requerida pelo ente estatal, sendo vedada a atuação judicial de ofício nesse
sentido”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00285494320008152001,
Desembargador José Ricardo Porto, julgado em 27/07/2015). 

Sobre  o  tema,  o  seguinte  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 1º DA LEI
9.469/97.  VALOR  IRRISÓRIO.  EXTINÇÃO,  DE
OFÍCIO,  DO  PROCESSO  EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Em sede de recurso especial,
o  recorrente  aponta  violação  ao  art.  1º  da  Lei  n.
9.469/97,  ao  argumento  de  que  é  faculdade  da
Fazenda  Pública  extinguir  o  processo  sem
julgamento de mérito em casos de valor irrisório. 2.
As  razões  do  recorrente  coadunam-se  com  a
jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que essa
norma  simplesmente  confere  uma  faculdade  à
Administração,  não  se  podendo  extrair  de  seu
comando  normativo  a  virtualidade  de  extinguir  a
obrigação,  nem  de  autorizar  o  juiz  a,  sem  o
consentimento  do  credor,  indeferir  a  demanda
executória.  3.  Recurso especial  provido.(STJ -  REsp
1218852  /  RJ,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda Turma, DJe 08/02/2011).

Há,  inclusive,  súmula  da  Corte  Superior  nesse
sentido:

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

Sendo assim, diante desse panorama hermenêutico,
delineado  em  nossa  Corte  Superior, é  de  se  conceder  provimento  ao  presente
apelo,  a fim de desconstituir a sentença proferida, para que o processo tenha seu
regular prosseguimento.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para anular a sentença de primeiro grau e permitir o prosseguimento
do feito executivo. 
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É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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