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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  VALOR  IRRISÓRIO. 
CESSAÇÃO  DA  COBRANÇA.  REQUERIMENTO  REALIZADO 
PELA  FAZENDA  ESTADUAL.  POSSIBILIDADE.   EXISTÊNCIA 
DE LEI DO PRÓPRIO ENTE TRIBUTANTE CONTEMPLANDO. 
PRECEDENTES.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO AO 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)”.
- Considerando que a Lei Estadual nº 9.170/2010 permitiu a Fazenda 
Pública cessar a cobrança judicial de valores abaixo do limite de 
alçada, que é o caso dos autos, apresenta-se acertada a decisão de 
primeiro grau que promoveu a extinção da execução.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo 
MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé que extinguiu, sem resolução do mérito, a 
execução fiscal proposta pelo Estado da Paraíba em desfavor de Maria do Carmo 
Alencar Florentino, que objetivava recuperar crédito fiscal no importe de R$ 296,55 
(duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Em  petição  de  fl.  38,  o  Estado  da  Paraíba,  através  do  seu 
Procurador Felipe Tadeu Lima Silvino, com base na Lei Estadual nº 9.170/2010 e no 
Decreto  nº  32.193,  requereu,  expressamente,  a  cessação  da  cobrança  judicial  do 



referido crédito, razão pela qual pugnou pela extinção da execução.

Na decisão, o magistrado acolher o pedido da Fazenda Pública 
Estadual  e  entendeu  por  extinguir  o  feito,  entendendo  que  o  valor  irrisório  da 
execução não justifica o uso da máquina judiciária.

Inconformado,  recorre  o  exequente  aduzindo,  em  apertada 
síntese,  que  o  fato  de  considerar  irrisório  ou  não  a  execução  é  matéria  afeta  a 
administração pública, não podendo o Poder Judiciário intervir nesse desiderato.

Sustenta  que o  valor  da execução não  possui  valor  irrisório 
nem  que  sua  cobrança  seria  antieconômica,  haja  vista  que  o  valor  da  soma dos 
créditos devidos pelo executado (R$ 72.194,35) ultrapassa o valor fixado pelo Decreto 
Estadual. Ao final, pugna pela reforma integral do decisum hostilizado, a fim de que 
seja dada continuidade ao trâmite normal da Execução Fiscal em tela.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

A controvérsia devolvida a esta Corte é de fácil solução e não 
merece maiores digressões sobre o tema.

De fato,  a linha do entendimento jurisprudencial,  fixada pelo 
Superior Tribunal de Justiça,  é  no sentido de não caber ao Judiciário decretar,  de 
ofício,  a  extinção  da  ação  de  execução  fiscal,  ao  fundamento  de  que  o  valor  da 
cobrança é ínfimo.

Isso  porque  o  crédito  tributário  regularmente  lançado  seria 
indisponível, por força do art. 141, do Código Tributário Nacional, de modo que só 
poderia 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.  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  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.1 

Contudo, a própria Fazenda Pública Estadual à fl. 38 requereu, 
expressamente, a cessação da cobrança judicial por estar a presente execução fiscal 
enquadrada nas hipóteses da Lei Estadual nº 9.170/2010, in verbis:

“Art.  1°  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.” 

Perceba-se que a dívida constante da CDA instrutora da inicial, 
a  toda  evidência,  insere-se  nessa  condição,  porquanto,  além  de  ter  sido  apurado 
através de auto de infração lavrado em 2003, não supera o limite de alçada imposto 
na referida Lei Estadual, bem como houve requerimento expresso do ente tributante.

Sobre  o  tema,  aliás,  esta  Colenda  4ª  Câmara  decidiu 
recentemente:

“EXECUÇÃO  FISCAL.  EXTINÇÃO.  VALOR  IRRISÓRIO  DO 
DÉBITO  FISCAL.  INSURGÊNCIA  DA  FAZENDA  ESTADUAL. 
EXISTÊNCIA  DE  LEI  DO  PRÓPRIO  ENTE  TRIBUTANTE 
CONTEMPLANDO REMISSÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  APLICAÇÃO DA LEI  ESTADUAL Nº 
9.195/2010. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PARTE DISPOSITIVA DA 
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  “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)”.  Considerando 
que  a  Lei  Estadual  nº  9.195/2010  concedeu  remissão  de  débitos 
fiscais de ICMS, formalizados até 31 de dezembro de 2008, cujos 
valores atualizados, em 31 de dezembro de 2009, fossem iguais ou 

1 STJ - REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008



inferiores  a  R$  1.000,00  (mil  reais),  situação  em  que  se  inclui  a 
dívida constante da CDA instrutora da inicial, apresenta-se acertada 
a decisão de primeiro grau que promoveu a extinção da execução”.2

Por fim, prescreve o art. 557,  caput, do CPC que, se a decisão 
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  do 
respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior, o relator poderá negar seguimento ao 
recurso, dispensando que o mesmo seja julgado no colegiado. 

Ante  o  exposto  e  com  base  no  art.  557,  caput,  CPC,  nego 
seguimento ao recurso apelatório, mantendo na íntegra a sentença guerreada.

Publique-se. Intimem-se.

                                      João Pessoa, 06 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado

2 TJPB – AC nº 200.2009.047485-5/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 13/05/2013.


