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APELAÇAO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇAO  FISCAL. 
CITAÇAO  REALIZADA.  EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTI-
VIDADE APRESENTADA. POSTERIOR CANCELAMEN-
TO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. EXTINÇAO DO PRO-
CESSO. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO AR-
TIGO 26 DA LEI Nº 6830/80 (LEI DE EXECUÇÕES FIS-
CAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RES-
PEITO  AO  PRINCÍPIO  DA CAUSALIDADE.  FIXAÇÃO 
COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MA-
NUTENÇAO  DO  DECISÓRIO  PRIMEVO.  JURISPRU-
DÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  NE-
GATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 

-  Se o  executado foi  obrigado a  se  defender,  seja  por 
meio de embargos do devedor, exceção de pré-executivi-
dade, ou mesmo através de simples petição subscrita por 
causídico contratado para esse fim, não pode a Fazenda 
Pública invocar em seu favor a regra inserta no art.26 da 
Lei de Execuções Fiscais, para se ver liberada do paga-
mento dos honorários advocatícios, em respeito ao Princí-
pio da Causalidade.     

-  O regramento especial previsto no artigo 26 da Lei Nº 
6.830/80 não se aplica ao caso em tela, na medida em 
que este somente tem cabimento para a hipótese de a 
execução fiscal ser extinta antes da citação do devedor, o 
que não é o caso dos autos, ainda mais quando a parte 
executada já ofertou defesa.

- "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO FISCAL. EXCEÇAO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE.  SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚ-

BLICA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. ART.  20,  4º,  DO 
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CPC.  1.  Afasta-se  a  regra  do  art.  26  da  Lei  Afasta-

6.830/1980 quando a Fazenda Pública cancela a CDA  após

http://www.jusbrasil.com/legislacao/109854/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-lei-6830-80
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73


citação e oferecimento de Exceção Pré- contrária de Pré-Exe-

cutividade pela parte contrária. Precedentes do STJ. (...)" (STJ, 

AgRg noAg 1096191/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SE-

GUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009). (Gri-

fos deste Relator)

- Não há que se falar  em minoração dos honorários advoca-
tícios quando estes forem fixados consoante os Princípios 
da Equidade e Razoabilidade.

          
                      VISTOS

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de  João  Pessoa 
buscando a reforma da sentença de fls. 62/63, que extinguiu a execução fiscal com base 

no art. 26 da Lei nº 6.830/80, determinando, por conseguinte, o pagamento de honorários 

advocatícios pela fazenda pública, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

excutido, em respeito ao princípio da causalidade. 

Em suas razões recursais (fls. 145/151), o Ente Municipal pugna pela exclu-

são da condenação atinente à verba honorária, uma vez que o art. 26,  já mencionado, 

dispõe que, havendo o cancelamento da Dívida Ativa antes da prolação da decisão de pri-

meira instância, a ação executiva será extinta sem qualquer ônus para as partes.

Eventualmente, requer a redução do quantum fixado à titulo da citada parce-

la remuneratória, por considerá-la excessiva.

Contrarrazões não ofertadas, conforme atesta a certidão de fls.152-verso.

Parecer Ministerial (fls.164/165) sem manifestação de mérito, por entender 

inexistir interesse público na demanda.

É o breve relatório.

DECIDO
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A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada pelo Superior Tribunal de Jusitça, comportando a análise meritória monocráti -

ca, na forma permissiva do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Pois bem. 

A questão a ser analisada nos presentes autos versa sobre a aplicabilidade 

do art.26 da Lei de Execuções Fiscais que assim dispõe:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição  

de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal  

será extinta, sem qualquer ônus para as partes.” 

Inobstante o dispositivo acima indicar que nenhuma da partes deverá supor-

tar qualquer ônus processual quando a Dívida Ativa for cancelada antes da prolação da 

sentença, entendo que o referido artigo deve ser flexibilizado, a fim de considerar as pe-

culiaridades do caso concreto.

Esmiuçando o caderno processual, constata-se que o executado foi citado 

as fls.08-verso, vindo a apresentar defesa - exceção de pré-executividade, encartada  as 

fls.20/31.

Nesse contexto, o regramento especial previsto na parte final do artigo 26 da 

Lei Nº 6.830/80, não se aplica ao litígio em tela, na medida em que este somente tem ca-

bimento para a hipótese de a execução fiscal ser extinta antes da citação do devedor.

Além do mais, a parte executada ofertou resposta, havendo a contratação de 

advogado para tal fim.
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Assim, não pode a Fazenda Pública invocar em seu favor a regra inserta no 

art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, para se ver liberada do pagamento dos honorários 

advocatícios, em respeito ao Pirncípio da Causalidade.   

É esse o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇAO  FISCAL.  EXCEÇAO  DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLI-

CA. HONORÁRIOS ADVOCATÍ-CIOS. ART.  20,  4º,  DO CPC. 1.  
Afasta-se a regra do art. 26 da Lei Afasta-6.830/1980 quando a 

Fazenda Pública cancela a CDA após citação e oferecimento  
de Exceção Pré- contrária de Pré- Executividade pela parte  

contrária.  Precedentes  do  STJ.  (...)"  (STJ,  AgRg  noAg 

1096191/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009). (Grifos deste 

Relator)

“AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  

ANULAÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALI-

DADE. - Em casos de extinção de execução fiscal em virtude 
de cancelamento de débito pela exequente, há necessidade  

de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-
lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.A-

gravo regimental  improvido.”  (STJ- AgRg no REsp 1206485/RS, 

Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julga-

do em 19/05/2011, DJe 03/06/2011) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRI-

BUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  EXECUÇÃO FISCAL. EXCE-
ÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTI-

DÃO DE DÍVIDA ATIVA EM VIRTUDE DA NULIDADE DO LAN-
ÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL 

APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARTIGO 26 DA LEF. INA-
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PLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.1. Os honorári-
os  advocatícios  devem  ser  imputados  à  Fazenda  Pública  

quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em  
virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, basea-

da em lançamento tributário nulo, quando já efetivada a cita-
ção do executado.

3. Deveras, a ratio legis do artigo 26 da Lei 6.830/80, pressupõe  

que a própria Fazenda, aponte sua, tenha dado ensejo à extinção  

da execução. Isto, porque a referida norma se dirige à hipótese de  

extinção  administrativa  do crédito  com reflexos  no processo,  o  

que não se equipara ao caso em que a Fazenda, reconhecendo a 

nulidade da dívida, desiste da execução.

4. In casu, verifica-se que a sentença extinguiu o processo 
sem julgamento de mérito,  após a  citação do devedor,  em  

sede de embargos, razão pela qual se revela escorreita a con-
denação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.5. 

Aplicação analógica  da Súmula  153/STJ.  Precedentes das Tur-

mas de Direito Público:  REsp 963.782/MG, Rel.  Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 

05.11.2008; AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delga-

do,  Primeira  Turma,  julgado  em  01.04.2008,  DJe  16.04.2008;  

REsp  858.922/PR,  Rel.Ministro  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  

Turma,  julgado  em  05.06.2007,  DJ  21.06.2007;  e  REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro  Castro Meira, Segunda Turma, julgado  

em 04.04.2006, DJ 18.04.2006).5. Agravo regimental desprovido.”  

(STJ - AgRg no Ag 1083212/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIME-

RA  TURMA,  julgado  em  03/08/2010,  DJe  18/08/2010)

“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECUR-

SO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  FISCAL.  CANCELAMENTO  DA 
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO DO DEVE-

DOR. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO 
DO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGA-

ÇÃO  DE  REEXAME  DE  MATÉRIA-FÁTICA  E  AUSÊNCIA  DE 

PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.1.  A orienta-
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ção das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte  

firmou-se no sentido de que, em processo executivo fiscal, o  
cancelamento da inscrição de Dívida Ativa após a citação do  

devedor implica a condenação da Fazenda Pública ao paga-
mento dos ônus sucumbenciais.  Aplica-se,  por analogia,  o  

disposto na Súmula 153/STJ: "A desistência da execução fis-
cal,  após o oferecimento  dos embargos,  não exime o exe-

qüente dos encargos da sucumbência." Nesse sentido: AgRg 
no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de  

21.8.2006; REsp 641.525/RS, 2ª Turma, Rel.  Min. Eliana Cal-
mon, DJ de 10.5.2006; REsp 689.705/RN, 2ª Turma, Rel. Min.-

Castro Meira, DJ de 16.5.2005.
2. É firme a orientação deste Tribunal no sentido de que a remis-

são contida no art. 20, § 4º, do CPC, relativa aos parâmetros a se-

rem considerados na 'apreciação eqüitativa do juiz',  refere-se às  

alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas  

causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 

que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e  

nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados 

consoante apreciação eqüitativa do juiz',  sem nenhuma vincula-

ção aos limites de 10% e 20% "sobre o valor da condenação". 3.  

Agravos regimentais desprovidos.”

(STJ - AgRg no REsp 969.282/SP, Rel. Ministra DENISE ARRU-

DA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009) 

(grifei)

Também não há que se falar em minoração do quantum fixado à  título de 

honorários advocatícios, uma vez que estes foram arbitrados consoante os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência da Corte da Cidadania, 

vejamos: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DE-

CLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL  RECEBIDOS  COMO 

AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).1. Tendo em conta o cará-
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ter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibili-

dade  recursal,  recebo  os  presentes  embargos  de  declaração 

como agravo regimental. 2. A jurisprudência desta Corte admi-

te, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado  
a título de honorários advocatícios, caso se mostre irrisório  

ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilida-
de e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso con-

creto. 3.  Agravo regimental  a que se nega provimento.”  (STJ - 

EDcl no REsp 1521847/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRI-

MEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015) (grifei)

                    

                      Logo, não merece retoques o decisum objurgado.

Diante das assertivas apontadas, com base no art. 557 do Código de Pro-

cesso Civil, NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  mantendo incólume a sentença vergasta-

da.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.   

João Pessoa, 27 de abril  de 2015, segunda-feira.

Des. José Ricardo Porto
             Relator                                                                    J/05
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