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DECISÃO

Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno em que o Município de Jaboatão dos 

Guararapes alega que:
 

A matéria que ora se traz a essa Corte Superior — incidência de 
honorários quando ocorre o pagamento do crédito tributário, após o 
ajuizamento da ação, mas antes de efetivada a citação - já foi objeto 
de diversas decisões proferidas por esta Corte. Nestas decisões a 
Corte Superior, de forma pacífica, tem admitido a incidência de 
honorários (REsp 1854592/SC, Rel. Herman Benjamim, 2° Turma, 
julg.05/03/2020/ Agln no REsp 1425138/PR, julg 13/08/2019, Dje 
16/08/19). No entanto, este colendo Tribunal inadmitiu o REsp sob o 
argumento de que a decisão estaria em consonância com a 
jurisprudência do STJ, nos termos da súmula 568/STJ. Ocorre que 
tanto é verdade que a matéria que subsidia a presente pretensão 
recursal é divergente no âmbito deste Tribunal, que a mesma foi 
objeto da Controvérsia n° 114, posteriormente cancelada por falta de 
pressuposto recursal. Município ora recorrente impugnou 
especificamente este ponto.
(...)
Diante do exposto, restou demonstrado que o argumento expendido 
para negar conhecimento ao Agravo em REsp, violação art. 253 
parágrafo único, inciso II, a, do Regimento Interno do STJ, não é 
suficiente para que o mérito não seja analisado. Desta forma, deve o 
recurso especial ser conhecido e julgado procedente a fim de que seja 
restaurada a violação ao princípio da causalidade para que o 
executado, que deu causa ao ajuizamento da ação, arque com o ônus 
da sucumbência.

 

O recurso de agravo interno tem origem em recurso especial , com amparo 
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão assim 
ementado:
 

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA 
RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLÍCABILIDADE DO 
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, 
DECISÃO UNÂNIME.
1. É descabida a condenação da Parte Executada nas verbas de 
sucumbência quando a obrigação tributária for adimplida, na via 
administrativa, antes da triangularização da relação processual.
2. Recurso desprovido, sem discrepância. O recorrente busca a 
condenação em honorários da parte contrária com base na violação 
dos arts. 85, §§ 1º e 10, e 90 do CPC.

 

É o relatório.
De fato, o município tem razão em sua impugnação do agravo interno. 

Existem decisões nos dois sentidos, inclusive, da Segunda Turma:
 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. 
CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO 
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. 
EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios 
são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da 
Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do 
quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida 
a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar 
critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do 
princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba 
honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao 
incidente processual.
3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao 
ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação 
extrajudicial do débito exequendo.
4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o 
aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do 
ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era 
plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do 
crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que 
a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento 
do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 
5. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno 
dos autos à origem para que sejam fixados honorários 
advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em 
consideração as circunstâncias do caso concreto.
6. Recurso Especial provido para determinar a devolução dos autos ao 
Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais 
em favor do ora recorrente.
(STJ - REsp 1.820.834/PE 2019/0138433-1, Relator Ministro HERMAN 
BENJAMIN, Data de Julgamento: 5/9/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 11/10/2019).
 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. 
EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE 
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SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu que a quitação do débito cobrado no 
feito executivo deu-se anteriormente à citação do executado, que 
sequer chegou a ocorrer, entendendo o Tribunal de origem ser o caso 
de isentá-la do pagamento dos honorários advocatícios.
2. A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no 
princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em 
honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre 
antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito. 
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp 1.848.573/PE 2019/0341527-2, Relator Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 1º/6/2020, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/6/2020).
 

Ante o exposto, em face da divergência de entendimentos, exerço o juízo 
de retratação previsto nos arts. 259, § 3º, do RISTJ e 1.021, § 2º, do CPC e 
conheço do recurso especial, determinando que, após a intimação da parte 
agravante, sejam os autos conclusos para análise e julgamento do mérito do 
recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 08 de junho de 2021.

Ministro Og Fernandes 
Relator
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