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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Adenilson Dantas Henrique- Adv. Alisson Beserra Fragoso.

Apelado: PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil - Adv. Paulo Fernando Paz Alarcon.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA.   AUXÍLIO CESTA- 
ALIMENTAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. 
IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO 
DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DO STJ 
PROFERIDO NO RESP Nº 1.207.071/RJ 
JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS 
RECURSOS REPETITIVOS.  SEGUIMENTO 
NEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO 
CPC. 

-De acordo com a decisão proferida pelo Colendo 
STJ no REsp nº 1.207.071/RJ, o auxílio cesta 
alimentação não é extensível aos inativos, tendo 
em vista a sua natureza indenizatória.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adenilson 
Dantas Henrique hostilizando a sentença de fls. 388/394, proveniente da 
1ª Vara Cível da Comarca de Campina grande, proferida nos autos da 
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Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo apelante contra PREVI – Caixa 
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

O Magistrado singular julgou improcedente os pedidos 
do autor,  considerando que o benefício “auxílio cesta-alimentação” tem 
natureza  indenizatória,  não  podendo  ser  incluída  como  parcela 
complementar da aposentadoria dos demandantes. 

Insatisfeito, o  recorrente interpôs a presente Apelação 
(fls. 397/403) alegando, em síntese, que, o benefício cesta alimentação 
tem caráter remuneratório, e por ser pago de forma genérica a todos os 
trabalhadores da ativa, esse benefício teria de ser estendido aos inativos. 
Pugna,  ao  final,  pelo  provimento  do  recurso  e  a  inversão do  ônus da 
sucumbência.

A  apelada  ofertou  contrarrazões  pugnando  pela 
manutenção da sentença e desprovimento do recurso, fls. 409/427.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em 
seu parecer (fls. 437), deixou de opinar quanto ao mérito  por entender 
ausente o interesse público que obrigue a intervenção ministerial.

É o relatório.

DECIDO

O apelante requer a reforma da sentença alegando que 
o benefício cesta alimentação tem caráter remuneratório, e por ser pago 
de forma genérica a todos os trabalhadores da ativa, esse benefício teria 
de ser estendido aos inativos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso 
e a inversão do ônus da sucumbência.

Importa relatar que a matéria já está hoje pacificada no 
STJ, em virtude disso, comporta julgamento monocrático conforme o art. 
557 do CPC.  
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É relevante ponderar que, recentemente, o Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, através de sua 2ª Seção, pacificou  o 
entendimento  naquela  Corte,  alterando  o entendimento anteriormente 
consolidado, passando a considerar o auxílio cesta alimentação como 
verba de natureza indenizatória (REsp 1.207.071/RJ). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUXÍLIO 
CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO 
TRABALHADOR - PAT. COMPLEMENTAÇÃO DE 
APOSENTADORIA INDEVIDA. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. MULTA. SÚMULA 98/STJ. RECURSO 
REPETITIVO.

1. "Embargos de declaração manifestados com 
notório propósito de prequestionamento não têm 
caráter protelatório" (Súmula 98/STJ).

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar 
litígios instaurados entre entidade de previdência 
privada e participante de seu plano de benefícios. 
Precedentes.

3. O auxílio cesta-alimentação estabelecido 
em acordo ou convenção coletiva de 
trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 
(Programa de Alimentação do Trabalhador), 
apenas para os empregados em atividade, 
não tem natureza salarial, tendo sido 
concebido com o escopo de ressarcir o 
empregado das despesas com a alimentação 
destinada a suprir as necessidades 
nutricionais da jornada de trabalho. Sua 
natureza não se altera, mesmo na hipótese 
de ser fornecido mediante tíquetes, cartões 
eletrônicos ou similares, não se 
incorporando, pois, aos proventos de 
complementação de aposentadoria pagos por 
entidade de previdência privada (Lei 
7.418/85, Decreto 5/91 e Portaria 3/2002).

4. A inclusão do auxílio cesta-alimentação 
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nos proventos de complementação de 
aposentadoria pagos por entidade fechada de 
previdência privada encontra vedação 
expressa no art. 3º, da Lei Complementar 
108/2001, restrição que decorre do caráter 
variável da fixação desse tipo de verba, não 
incluída previamente no cálculo do valor de 
contribuição para o plano de custeio da entidade, 
inviabilizando a manutenção de equilíbrio 
financeiro e atuarial do correspondente plano de 
benefícios exigido pela legislação de regência 
(Constituição, art. 202 e Leis Complementares 108 
e  109, ambas de 2001).

5. Julgamento afetado à Segunda Seção com 
base no procedimento estabelecido pela Lei 
nº 11.672/2008 e pela Resolução STJ nº 
8/2008.

6. Recurso especial provido. (grifos nossos) 

(STJ, REsp 1207071/RJ, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
27/06/2012, DJe 08/08/2012).

No mesmo sentido mais recente: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE 
DIVERGÊNCIA.  AUXÍLIO  CESTA-ALIMENTAÇÃO. 
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA. 
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  PARADIGMAS  QUE 
TRATARAM DE QUESTÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA 
DE  SIMILITUDE  FÁTICO-JURÍDICA  ENTRE  OS 
ARESTOS  COMPARADOS.  EMBARGOS 
LIMINARMENTE  INDEFERIDOS.  DECISÃO 
MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL EM SITUAÇÃO 
IDÊNTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão embargado decidiu, de um lado, que 
"A  2ª  Seção  do  STJ  superou  o  entendimento 
anterior para firmar-se no sentido de que o auxílio 
cesta-alimentação possui natureza indenizatória e, 
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portanto,  não  deve  ser  estendido  aos 
aposentados". O decisum foi lastreado no seguinte 
precedente: REsp 1.023.053/RS, Rel. Min. Isabel 
Gallotti, 2ª Seção, DJe de 16/12/2011.

2.  Os  acórdãos  paradigmas,  por  seu  turno, 
examinaram  questão  semelhante,  relacionada  à 
natureza da verba auxílio-alimentação, mas para 
fins  de incidência de contribuição previdenciária, 
matéria de direito tributário.

3. As peculiaridades da controvérsia resolvida no 
acórdão  embargado,  relacionadas  a  plano  de 
previdência privada, não foram objeto de análise 
nos paradigmas,  razão pela  qual  não se  abre  a 
estreita  via  dos  embargos  de  divergência. 
Precedentes  que  resolveram  questão  idêntica: 
EREsp  1319188/RS,  Rel.  Ministro  ARI 
PARGENDLER,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em 
15/05/2013,  DJe  20/05/2013;  AgRg  nos  EREsp 
1326635/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE 
ESPECIAL,  julgado  em  17/04/2013,  DJe 
25/04/2013;  AgRg  nos  EREsp  1136792/RS,  Rel. 
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  CORTE  ESPECIAL, 
julgado  em 17/04/2013,  DJe  10/05/2013;  AgRg 
nos  EDcl  nos  EREsp  1332760/RS,  Rel.  Ministra 
LAURITA  VAZ,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em 
19/06/2013, DJe 01/07/2013;

AgRg  nos  EAREsp  363.083/RS,  Rel.  Ministro 
GILSON  DIPP,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em 
04/06/2014, DJe 10/06/2014.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg  nos  EAREsp  293.130/RS,  Rel.  Ministra 
LAURITA  VAZ,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em 
01/07/2014, DJe 06/08/2014).

Portanto, a partir de tal decisão, proferida em sede de 
recurso repetitivo, curvamo-nos à decisão do Colendo Tribunal Superior 
para entender realmente indevido o pagamento do auxílio cesta 
alimentação ao complemento de aposentadoria dos inativos do Banco do 
Brasil, tendo em vista a sua natureza indenizatória, devendo a sentença 
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combatida  ser  mantida  pela  total  consonância  com  a  jurisprudência 
pacífica do STJ.

Diante das razões já expostas,  com fulcro no art. 557 
do CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.  

Publique-se. Intimem-se

João Pessoa, 15 de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r

36
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