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STJ declara a ilegitimidade da imposição de honorários sucumbenciais quando a parte 

desiste da ação para aderir a parcelamento 

 

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça inaugurou um importante precedente 

sobre a aplicação da Lei n. 13.043/2014, para afastar a condenação de honorários 

advocatícios nas hipóteses em que há a desistência da ação judicial motivada 

unicamente pela adesão ao regime especial de parcelamento dos débitos fiscais. 

Inicialmente o Ministro Benedito Gonçalves (relator do recurso) manteve o 

entendimento consignado na oportunidade do julgamento do recurso especial – que o 

patamar da condenação em honorários era razoável e, portanto, incidiria o óbice da 

súmula n. 7 do STJ. Inovou, no voto proferido no agravo, ao mencionar que o conteúdo 

da Lei n. 13.043/2014 não fora oportunamente suscitado, o que impediria a sua 

análise. 

Por sua vez, a Ministra Regina Helena pontuou que a Lei n. 13.043 foi publicada em 

novembro de 2014, quando o recurso especial já havia ascendido ao Superior Tribunal 

de Justiça e, por esse motivo, não poderia ter sido reportada em momento prévio. 

Continuou seu voto esclarecendo que não seria lógico, sequer justo, cobrar honorários 

advocatícios nas hipóteses em que não existe sentença condenatória, e muito menos 

quando a desistência da ação fora motivada exclusivamente em decorrência da adesão 

ao parcelamento fiscal, por ser evidente fator de enriquecimento sem causa pelo 

Estado. 

A Julgadora advertiu aos demais Ministros que o inciso II do art. 38 da mencionada Lei 

expressamente dispõe que “(...) não serão devidos honorários advocatícios, bem 

como qualquer sucumbência, em todas as ações judiciais que, direta ou 

indiretamente, vierem a ser extintas em decorrência da adesão aos parcelamentos 

previstos na Lei n. 11.941, de 27 de maio de 2009”. Para afastar qualquer dúvida sobre 

a necessidade da imediata aplicação do texto aos processos em andamento, a Ministra 

destacou que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido consagrado pelo art. 462 do 

Código de Processo Civil*, quando estão sob julgamento situações semelhantes a dos 

autos. 

Para a Ministra, a edição da Lei n. 13.043/14 é a efetivação da política nacional de 

incentivar o pagamento dos tributos devidos, ainda que da forma parcelada. 

Curvando-se aos argumentos defendidos pela Ministra Regina Helena, o Ministro 

relator reformulou o seu voto e concluiu por dar provimento ao agravo regimental, 

anulando a condenação em honorários advocatícios, o que foi seguido por todos os 

demais Ministros que compuseram a 1ª Turma na sessão do dia 05/05/2015. 
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*Art. 462. “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 

ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em 

consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a 

sentença”. 

 


