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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO 
PREVIDENCIÁRIO.   SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL 
DE  FÉRIAS.  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO 
INDEVIDO.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. VERBAS 
INDENIZATÓRIAS.  INCIDÊNCIA  DO 
DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO. 
PRECEDENTES  DESTA  E.  CORTE. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, §1º-A, DO CPC. 
PROVIMENTO PARCIAL  MONOCRÁTICO DO 
RECURSO.

− Não  incide  Contribuição  Previdenciária  sobre  o  
terço  constitucional  de  férias,  dada  a  natureza  
indenizatória dessa verba.

− 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. ( Art. 557. Omissis. § 1º-A, do CPC)

VISTOS, etc.
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Cuida-se de  ação de repetição de indébito previdenciário 
c/c obrigação de não fazer ajuizada por DJARD EMÍLIO DA SILVA em face 
da  PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA,  em litisconsórcio  passivo com o 
ESTADO  DA  PARAÍBA, pleiteando  a  suspensão  dos  descontos 
previdenciários sobre algumas verbas remuneratórias, bem como a devolução 
dos  valores  indevidamente  recolhidos  nos  cinco  anos  anteriores  ao 
ajuizamento da ação (fls. 02/22).

Decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada (fls. 29/31).

Contestação apresentada pelo Estado da Paraíba às fls. 35/46, 
alegando,  em  preliminar,  a  sua  ilegitimidade  passiva  e  a  aplicação  da 
prescrição  bienal.  No  mérito,  pugna  pela  improcedência  da  ação,  por 
sustentar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as 
parcelas em discussão.

Contestação  apresentada  pela  PBPREV  às  fls.  47/64, 
ventilando a prescrição quinquenal e buscando demonstrar, no mérito, que as 
cobranças  previdenciárias  sub  examine seriam  realizadas  com  base  em 
previsão legal, não causando prejuízo ao segurado, na medida em que o valor 
da  aposentadoria  será  obtido  com  a  média  aritmética  das  maiores 
remunerações utilizadas como base para as contribuições previdenciárias.

Sentença  prolatada  às  fls.  71/80,  julgando  parcialmente 
procedente a ação, para determinar que o Estado da Paraíba cesse com os 
descontos  realizados  sobre  o terço de férias,  gratificação por  exercício  de 
cargo em comissão ou função de confiança, ordenando, por conseguinte, que 
a PBPREV restitua ao promovente os valores indevidamente recolhidos no 
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Inexistindo  recurso  voluntário,  os  presentes  autos  foram 
remetidos para esta Corte de Justiça para a análise da remessa necessária, 
nos termos do art.  475, I,1 do CPC, haja vista a condenação sofrida pelos 
entes públicos.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  87/88, 
declarou inexistir interesse público que reclame atuação ministerial.

Decisão monocrática às fls. 90/94,  reconhecendo de ofício a 
nulidade da sentença que se apresenta ultra e infra petita, determinando o 
retorno dos autos ao juízo de 1º grau para que outra seja proferida nos exatos 
limites da lide.

1 Art. 475 - Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo  
tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas 
autarquias e fundações de direito público;
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Foi  proferida  nova  sentença  às  fls.  97/105,  cuja  parte  final 
restou assim consignado, in verbis:”Frente ao exposto, com esteio no art. 269,  
I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.”. 

Foi interposto recurso voluntário às fls. 106/115, pugnando pela 
reforma  da  sentença,  para  que  seja  julgado  procedente  o  pedido,  para 
declarar  indevida  o  recolhimento  da  contribuição  previdenciária  sobre  os 
adicionais constantes na exordial.

Contrarrazões  às  fls.  117/123,  pela  PBprev-Paraíba 
Previdência.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  143/144,  sem 
manifestação de mérito.

É o relatório.

Decido.
Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática, 

consoante autoriza o art. 557, §1º-A2, do CPC, porquanto a decisão de 1º grau 
fora  prolatada,  parcialmente,  em  acordo  ao  entendimento  jurisprudencial 
dominante no Superior Tribunal de Justiça, conforme veremos. 

Passando  à  análise  do  presente  caso,  constato  que  as 
deduções  reclamadas  se  concentram  adicional  de  férias;  Representação 
Comissão;  Gratificação  do  artigo  57,  inciso  VII,  da  Lei  Complementar  n° 
58/2003; Adic. Represent.  Art.  6°, L 8558/08; Risco de Vida; Plantão Extra 
GPC MP 148/10; C. Comissão Proporcional, assim abreviados.

Com  relação  ao  tema,  é  de  bom  alvitre  adiantar  que,  os 
Tribunais  pátrios são pacíficos em não admitir  a dedução quanto ao terço 
constitucional de férias.

Nesse sentido, apresento forte jurisprudência firmada pelo STJ, 
in verbis:

TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS 
SOBRE  ADICIONAL  DE  FÉRIAS.   NÃO  INCIDÊNCIA. 
ADEQUAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  AO 
ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO.

1.  A  Primeira  Seção  do  STJ  considerava  legítima  a 
incidência  da  contribuição  previdenciária  sobre  o  terço 
constitucional de férias.

2 Art.  557.  Omissis.  §  1º-A -  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. 
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2. Entendimento diverso foi  firmado pelo STF, a partir  da 
compreensão da natureza jurídica do terço constitucional de 
férias,  considerado  como  verba  compensatória  e  não 
incorporável  à  remuneração  do  servidor  para  fins  de 
aposentadoria.

3. Realinhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se 
à posição sedimentada no Pretório Excelso, no sentido de 
que  não  incide  Contribuição  Previdênciária  sobre  o 
terço  constitucional  de  férias,  dada  a  natureza 
indenizatória  dessa  verba.  Precedentes:  EREsp 
956.289/RS, Rel. Min.  Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 
10/11/2009;  Pet  7.296/PE,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon, 
Primeira Seção, DJe de 10/11/2009. 4. Agravo regimental 
não provido.3 

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO 
RESCISÓRIA. 
ALEGADA  VIOLAÇÃO  À  CONSTITUIÇÃO.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE.
(...)
3. A partir do julgamento da Pet 7296 (Min. Eliana Calmon, 
DJ de 28/10/09), a 1ª Seção adotou o entendimento de que 
é  ilegítima  a  exigência  de  contribuição  previdenciária 
sobre  a  parcela  de  1/3  acrescida  à  remuneração  do 
servidor público por ocasião do gozo de férias.
4. Ação rescisória improcedente.4 (destaques apostos)

E deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO 
FAZER  C/C  COBRANÇA.  TRIBUTÁRIO.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  CARÁTER  NÃO 
HABITUAL.  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  DESCABIMENTO.  MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- A contribuição previdenciária deve incidir  sobre a verbas 
remuneratórias  relativas  ao cargo efetivo que repercutirão 
nos proventos futuros. Se o terço constitucional de férias 
não será percebido pelo servidor quando se aposentar, 
não  pode  constituir  base  de  calculo  da  contribuição 
previdenciária.

-  Nos termos do artigo 201,  §11 da Constituição Federal, 
apenas  as  parcelas  remuneratórias  de  caráter  habitual 
integram base de cálculo da contribuição previdenciária, o 

3 AgRg no REsp 1123792/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/03/2010.
4 AR 3.974/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 

18/06/2010
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que exclui  a incidência do tributo sobre o terço de férias, 
recebido apenas quando o servidor tira férias.5

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  -  Ação  de 
Obrigação  de  Não  Fazer  c/c  cobrança    –  Preliminar  de 
ilegitimidade  passiva ad  causam do Estado da Paraíba  – 
Ente  público  mantenedor  da  PBPREV  –  Alegação  de 
prescrição  –  Relação  jurídica  de  trato  sucessivo  contra  a 
Fazenda  Pública  –  Prazo  prescricional  qüinqüenal  – 
Preliminares  rejeitadas  –  Incidência  de  contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional  de férias  – 
Divergência  jurisprudencial  –  STF  –  Realinhamento  da 
jurisprudência  no  STJ  –  Verba  indenizatória  – 
Impossibilidade de incidência – Procedência do pedido – 
Provimento do recurso apelatório.6  (destaquei)

Neste  mesmo  sentido  encontra-se  o  posicionamento  da  Terceira 
Câmara cível:

Agravo  de  Instrumento  –  Decisão  interlocutória  - 
Antecipação de tutela  -   Suspensão de descontos 
previdenciários  sobre  1/3  de  férias  -  Matéria 
pacificada - Recurso manifestamente improcedente  - 
Seguimento  negado  monocraticamente.  (AI 
200.2012.00216-1/001 DJ: 18/04/2012)

Agravo  de  Instrumento  –  Decisão  interlocutória  - 
Antecipação de tutela  -  Suspensão de descontos 
previdenciários  sobre  as  verbas  não  incorporáveis 
aos proventos da inatividade - Matéria pacificada  - 
Manutenção  da  decisão  para  suspender  os 
descontos  apenas  em  relação  ao  1/3  de  férias  - 
Provimento  parcial  monocrático  do  recurso  para 
excluir  da  decisão  a  suspensão  dos  descontos 
referente as “  demais verbas de caráter provisório”  
(AI 001.2012.005.500-7/001 DJ 23/07/2012)

Deste  modo,  consolidado o  entendimento  segundo  o  qual  é 
ilegal o desconto previdenciário sobre o  adicional de férias, deve ser reformada a 
decisão recorrida para que se deixe de efetuar o desconto o  desconto em relação 
ao 1/3 de férias.

Em  seguida,  analiso  a  gratificação  constante  na  Lei 
Complementar n° 58/2003, cujo teor transcrevo abaixo: 

5 AC Nº  20020080186295001,  Rel.  CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO,  1ª  Câmara  Cível,  julgado  em 
11/03/2011.

6 AC nº 200.2008.025.936-5/001, Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho, julgado em 13/04/2010.
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“Art.  57.  Além  dos  vencimentos  e  vantagens  previstas  
nesta Lei e das estabelecidas em Lei especifica, poderão  
ser deferidos aos servidores:

(...)

VII — Gratificações de Atividades Especiais.”

Do exame dos contracheques do apelante de fls. 25/27, vê-
se que o recorrente não recebe tal verba, bem como não consta o recebimento 
das  seguintes  verbas:  1)  representação  comissão,  2)  adicional  de 
representação (art. 6º da Lei nº 8.558/08) e 3) C. Comissão Proporcional. 

 Assim, no que se refere a tais verbas, verifica-se que o 
autor/recorrente não percebe em sua remuneração tais valores, de modo que 
não há que  se  falar  em desconto previdenciário  sobre elas e  consequente 
restituição, até porque, nos termos do art. 333, I, do código de processo civil, é  
ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Com relação a gratificação de  risco de vida e  Plantão Extra 
GPC MP 148/10,  que constam expressamente o recebimento de tais verbas nos 
contracheques do autor,  entendo que agiu  com acerto  o Magistrado “a  quo”  ao 
determinar  a  permanência  dos  descontos  em  tais  verbas,  pois  nos  termos  da 
consolidada  jurisprudência  desta  Corte,  excluídas  as  verbas  explicitadas  no  rol  
taxativo/exaustivo  do  art.  4º,  §  1º,  da  Lei  federal  nº  10.887/2004,  as  demais,  
portanto,  comporão  a  base  para  as  contribuições  previdenciárias  do  servidor,  
entrando  no  cálculo  dos  proventos  de  aposentadoria,  a  serem  formulados  
considerando  a  média  aritmética  simples  das  maiores  remunerações,  
correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência de julho  
1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquele marco. 

Transcrevo  precedente  deste  E.  Tribunal  considerando  devido  o 
desconto previdenciário sobre tal verba, in verbis:

“APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO C/C  
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  CONTRIBUIÇÕES 
SOBRE TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÕES DE 
ATIVIDADES ESPECIAIS E RISCO DE VIDA (ARTS.  
67  DA LCE 58/2003  E  5º  DA  LEI  Nº  8.561/2008).  
PROCEDÊNCIA  EM  SEDE  DE  1º  GRAU.  
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  DA 
PARAÍBA  RECONHECIDA  NA  SENTENÇA.  
SUSPENSÃO  E  DEVER  DE  RESTITUIÇÃO  DO 
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MONTANTE  DESCONTADO  SOBRE  AS  VERBAS 
APONTADAS  NA  INICIAL,  RESPEITADA  A 
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  IRRESIGNAÇÃO 
VOLUNTÁRIA,  UNICAMENTE  DA  PBPREV.  
ACOLHIMENTO  PARCIAL  DAS  RAZÕES.  
DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  DEVIDOS 
SOBRE A GAE. VERBA COMPONENTE DA BASE 
DE  CÁLCULO  DA  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA  (ART.  40,  §  3º,  DA  CF  C/C  O  
ART.  4º,  §  1º,  DA  LEI  Nº  10.887/2004).  
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  1-F  DA  LEI  Nº  
9.494/97.  REMESSA  OFICIAL.  DEVOLUÇÃO  DE 
TODA  A  MATÉRIA  DISCUTIDA  AO  2º  GRAU.  
EXPURGO  DO  DEVER  DE  SUSPENSÃO  DOS  
DESCONTOS  PELA  PBPREV.  ATRIBUIÇÃO  DO 
RESPONSÁVEL  PELA  ELABORAÇÃO  DA  FOLHA  
DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS.  
MANUTENÇÃO,  ENTRETANTO,  DA  SUA 
OBRIGAÇÃO  PELA  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  
VALORES  DESCONTADOS  E  JÁ  DEVIDAMENTE 
REPASSADOS À SUA GESTÃO. INCONVENIÊNCIA  
DE  REDUÇÃO  DA  VERBA  ADVOCATÍCIA.  
VALORES  BEM  SOPESADOS.  PROVIMENTO 
PARCIAL  DO  APELO  E  DA  REMESSA  OFICIAL.  
Inicialmente, excluídas as verbas explicitadas no rol  
taxativo/exaustivo do art.  4º, § 1º,  da Lei federal  nº  
10.887/2004  (entre  as  quais  não  se  insere  a  
gratificação  de  atividades  especiais),  as  demais,  
portanto,  comporão  a  base  para  as  contribuições  
previdenciárias do servidor, entrando no cálculo dos  
proventos  de  aposentadoria,  a  serem  formulados  
considerando a média aritmética simples das maiores  
remunerações,  correspondentes  a  80%  de  todo  o 
período  contributivo  desde  a  competência  de  julho  
1994 ou desde o início da contribuição, se posterior  
àquele  marco.  Também,  não  se  confunde  
incorporação  de  gae  à  aposentadoria  com  a  
consideração  do  seu  valor  no  cálculo  inicial  dos  
proventos de aposentadoria. Isto é possível por seus  
valores  servirem  de  base  remuneratória  para  os 
descontos  das  contribuições  previdenciárias,  
consoante intelecção do art. 40, § 3º, da Constituição  
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Federal c/c arts. 1º e 4º, §1º, da Lei nº 10.887/2004.  
Outrossim,  havendo  a  Lei  nº  10.887/2004  excluído  
taxativamente  da  base  de  cálculo  da  contribuição  
previdenciária,  tanto  o  terço  de  férias  quanto  a  
parcela  paga  em  decorrência  do  local  de  trabalho  
(gratificação de risco de vida), sobre eles não deve  
incidir  o  desconto.  Ainda,  a  responsabilidade  pela  
suspensão  dos  descontos  efetuados  sobre  a  
remuneração  de  servidores  estaduais  em atividade  
compete  ao órgão encarregado pela  elaboração da 
folha  de  pagamento  e,  assim,  habilitado  para  dar  
cumprimento  ao  comando  suspen-  sivo  contido  no 
julgado. Disso, reconhecida a incidência indevida da  
contribuição  previdenciária  sobre  parcela  
remuneratória percebida por servidor estadual, deve  
a  entidade  autárquica,  destinatária  dos  valores  
arrecadados, providenciar a sua devolução. Ademais,  
a  nova  redação  do  art.  1º-f,  da  Lei  nº  9.494/97,  
imposta  pela  Lei  nº  11.960/2009,  não  se  aplica  à  
repetição  do  indébito  tributário,  que  deve  seguir  
regramento  próprio,  fixado  pelo  Código  Tributário  
Nacional  (arts.  161,  §  1º  e  167),  o  qual,  por  ser  
legislação formalmente mais rígida, denominada CTN 
pelo ato complementar nº 36/1967, alterado pela Lei  
complementar  nº  118/2005,  afasta  a  aplicação  de  
qualquer  Lei  ordinária  com  ele  conflitante.  E 
derradeiramente,  fixados os honorários advocatícios  
com  a  observância  dos  princípios  da  equidade  e  
proporcionalidade, deve o seu quantum ser mantido.”  
(TJPB;  Rec.  200.2011.036.387-2/002;  Terceira  
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo  
Vital de Almeida; DJPB 12/07/2013; Pág. 8) 

Da correção monetária e dos juros de mora

Sobre  a  matéria,  é  de  extrema  relevância  destacar  que,  ao 
apreciar  a  ADIn  nº  4.357/DF,  a  Suprema  Corte  reconheceu  a 
inconstitucionalidade da expressão  "índice oficial de remuneração básica da 
caderneta  de  poupança" contida  no  §127 do  art.  100  da  CF,  e,  por 
arrastamento,  também foi reconhecida a  inconstitucionalidade parcial  do 
7 Art. 100. Omissis. § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 

requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita 
pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, 
incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando 
excluída a incidência de juros compensatórios.
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art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando a nova redação estabelecida pelo 
art.  5º8 da  Lei  nº  11.960/09,  que  reproduz  literalmente  o  trecho 
retromencionado.

Segundo o precedente,  as disposições do art. 1º-F passam a 
ser aplicadas apenas para aos juros moratórios, incidindo a correção monetá-
ria pelo índice que reflita a inflação acumulada no período, não mais se apli-
cando os índices da remuneração básica da caderneta de poupança.

Contudo, o relator da referida ADIN lançou decisão liminar des-
tacando que a modulação dos seus efeitos encontra-se  sub judice,  motivo 
pelo qual a declaração de inconstitucionalidade somente deverá ser aplicada 
após o julgamento definitivo da aludida modulação. Eis o decisum: 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADIS 4.357 E 4.425 
DESTA  CORTE.  DECLARAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  5°  DA  LEI 
11.960/2009 QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 
1º-F DA LEI 9.494/97.  MODULAÇÃO DE EFEITOS DA 
DECISÃO. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO POR ESTA 
CORTE.  LIMINAR  DEFERIDA  ATÉ  JULGAMENTO 
FINAL  DAS  MENCIONADAS  ADIS  QUANTO  AOS 
EFEITOS DAS DECISÕES.9

Portanto, o valor da condenação no presente caso deverá ser 
atualizado de acordo com as disposições do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na 
redação dada pela Lei  nº 11.960/09,  visto que,  até o julgamento final  da 
modulação  dos  efeitos,  a  decisão  do  STF  que  reconheceu  a 
inconstitucionalidade parcial do referido artigo não poderá ser aplicada.

Das custas processuais e dos honorários advocatícios

Ante  o  provimento  do  presente  apelo,  altero  os  honorários 
advocatícios  para  10% (dez por  cento)  do valor  da  condenação,  os  quais 
deverão ser suportados pelo apelado.

Quanto às custas processuais, observa-se em face da Fazenda 
Pública Estadual a isenção disposta no art. 2910 da Lei Estadual nº 5.672/92.

Ante  o  exposto,   DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
RECURSO, nos termos do art. 557, §1º-A, do CPC, para determinar que deixe de 
ser efetuado o desconto previdenciário sobre o pagamento de terço de férias, bem 
como que  o  recorrente  seja  restituído  das  quantias  indevidamente  descontadas, 

8 Art. 5º. O art. 1º-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória 
no  2.180-35,  de  24  de  agosto  de  2001,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação:  “Art.  1º-F.   Nas 
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização 
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo 
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

9 STF - Rcl 16705 MC/RS – Relator(a):  Min. LUIZ FUX - Julgamento: 12/12/2013.
10 Art. 29.  A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita ao pagamento de custas,  mas fica obrigada a 

ressarcir o valor das despesas feitas pela parte vencedora.
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referente  ao  quinquênio  anterior  à  data  do  ajuizamento  desta  demanda, 
devidamente  atualizados  pelos  índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de 
poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), a partir da citação, a serem apurados em 
liquidação de sentença.

Isento de custas judiciais. Honorários sucumbênciais em 10% 
do valor do condenação.

P.I.

João Pessoa, 22 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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