
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0056247-38.2011.815.2001
ORIGEM: Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Hélio Pedrosa Ramos  (Adv. Cícero Guedes Rodrigues)
AGRAVADA: Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 
                          (Adv. Paulo Henrique Lins Miranda de Souza e outros)
                                          

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGA SEGUIMENTO A APELO.  AÇÃO DE COBRANÇA. 
AUXÍLIO  CESTA-ALIMENTAÇÃO.  CARÁTER 
INDENIZATÓRIO  DO  BENEFÍCIO.  INCORPORAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  IMPROCEDÊNCIA  DA  DEMANDA. 
SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA N. 680, 
DO  STF,  ASSIM  COMO,  COM  A  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL. ARTIGO 557, 
CAPUT, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- De acordo com a Súmula 680, do STF, “O direito ao auxílio-
alimentação não se estende aos servidores inativos”. Por sua 
vez, em recente entendimento, o Colendo STJ decidira que o 
auxílio  cesta-alimentação  não  tem  natureza  salarial,  não 
podendo ser estendido aos inativos.

-  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 . (CPC, art. 557, caput).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 432.



RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  contra  decisão  de 
relatoria deste Gabinete, a qual, decidindo recurso apelatório, negou seguimento ao 
mesmo, mantendo sentença que indeferira a pretensão exordial, por entender que o 
auxílio  cesta-alimentação  tem  caráter  indenizatório,  razão  pela  qual  os 
aposentados/pensionistas não fazem jus ao recebimento, nos termos da Súmula 680, 
do STF, assim como, da mais recente jurisprudência do STJ e desta Corte.

Em suas razões recursais,  sustenta,  a  agravante,  que existem 
três tipos de auxílio alimentação, e o que se discute nos autos é originário de acordo 
coletivo de trabalho, e se qualifica sempre pelo caráter remuneratório. 

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente, pelo provimento do recurso apelatório por este Colendo colegiado, 
reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório. 

VOTO.

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o polo recorrente pleiteia 
que seja reformada a decisão de lavra deste Gabinete, que, conforme relatado, negou 
seguimento à apelação manejada pelo ora recorrente, mantendo decisão do juízo de 
1º grau que indeferiu pedido inicial, por entender que  o auxílio cesta-alimentação 
tem caráter indenizatório, razão pela qual os aposentados/pensionistas não fazem jus 
ao recebimento, nos termos da Súmula 680, do STF, assim como, da mais recente 
jurisprudência emanada do STJ e desta Corte de Justiça.

A esse  respeito,  pois,  o  agravante  se  insurge  contra  referida 
decisão monocrática afirmando que a natureza jurídica do auxílio cesta-alimentação 
é remuneratória, razão pela qual se incorpora aos proventos da inatividade.

Contudo, verifica-se que tal inconformismo não deve prosperar, 
posto que a decisão agravada está amparada, inclusive, pela mais recente decisão do 
Superior Tribunal de Justiça, o qual reviu seu posicionamento anterior. 

À luz de tal  entendimento, portanto, é oportuno e pertinente 
proceder à transcrição da fundamentação da decisão monocrática ora agravada, a 
qual  é  bastante para desconstituir,  por  si  só,  a  totalidade das alegações  recursais 
levantadas no agravo interno em desate, in verbis:



“Colhe-se  dos  autos  que  o  promovente  ajuizou  a  demanda 
visando  a  incorporação,  em  sua  aposentadoria,  do  valor 
recebido pelos servidores ativos do Banco do Brasil , referente 
ao auxílio cesta-alimentação.

Conforme  relatado,  o  Juízo  de  primeiro  grau  julgou 
improcedente  o  pedido,  por  entender  que  o  benefício  tem 
caráter indenizatório. 

É  de  se  esclarecer  que,  em  momento  anterior,  esta  Câmara 
também adotava o entendimento de que era possível haver a 
extensão do auxílio cesta alimentação aos inativos do Banco do 
Brasil.

Esse  posicionamento,  era  no  sentido  de  que  se  tratava  de 
vantagem  pecuniária  destinada  à  complementação  das 
necessidades  dos  empregados  atinentes  a  sua  alimentação 
cotidiana. 

Todavia,  decisão  da  2ª  Seção  do  STJ  modificou  a  orientação 
outrora  adotada,  vindo lançar  novas  luzes  sobre  o  tema,  até 
então  muito  questionado,  passando  a  se  posicionar  em 
consonância com o entendimento do Colendo STF, consagrado 
no entendimento sumular n. 680, segundo o qual 'o direito ao 
auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos'.

Para melhor ilustrar, transcrevo trecho do julgado que norteou 
o novo entendimento abraçado pela Corte Superior de Justiça, 
além de outros julgamentos posteriores, in verbis:

'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 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'.1 

'PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO 
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE 
APOSENTADORIA.  E  AUXÍLIO  CESTA-ALIMENTAÇÃO. 
EXTENSÃO  AOS  INATIVOS.  IMPOSSIBILIDADE.  -  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,  não 
podendo ser estendido aos inativos. - Agravo nos embargos 
de declaração no recurso especial não provido'.2

'No julgamento do REsp 1.207.071/RJ,  submetido ao rito do 
art.  543-C  do  CPC  (recurso  representativo  de  controvérsia 
repetitiva),  a  Segunda  Seção  desta  Corte  consolidou  o 
entendimento no sentido de que o auxílio cesta-alimentação 
estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho não 
se incorpora à complementação de aposentadoria pagos por 

1 STJ - REsp 1207071/RJ - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, - S2 – j. 27/06/2012 - DJe 08/08/2012.
2 STJ - AgRg nos EDcl no Resp 1281218/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – T3 – j. 11/12/2012 - DJe 17/12/2012.



entidade  de  previdência  privada  (REsp  1207071/RJ,  Rel. 
Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado  em  27/06/2012,  DJe  08/08/2012).  2.  "O  abono  único 
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, tendo 
em  vista  sua  natureza  indenizatória,  não  é  extensivo  à 
complementação  de  aposentadoria  paga  a  inativos  por 
entidade  privada  de  previdência  complementar"  (Resp 
1.281.690/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012). 3. A ausência do 
trânsito  em  julgado  do  recurso  apreciado  com  base  na 
sistemática  dos  repetitivos  não  impede  a  aplicação  do 
entendimento  ali  exarado  às  demais  situações  semelhantes 
apreciada  por  este  Tribunal.  4.  Na  via  especial  não  cabe  a 
análise de afronta a dispositivo constitucional, ainda que com 
intuito  de  prequestionamento.  5.  Agravo  regimental  não 
provido'.3 

'AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  AUXÍLIO  CESTA-
ALIMENTAÇÃO.  VERBA  DE  NATUREZA 
INDENIZATÓRIA  E  NÃO  REMUNERATÓRIA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO PARA O CASO. 
1.  No  julgamento  do  REsp  1.207.071/RJ,  DJe  de  8/8/2012, 
submetido  ao rito  da  Lei  11.672/2008,  de  que  foi  relatora  a 
Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou-se o entendimento 
de que "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

'1.- A C. Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.023.053/RS, 
Relª. Minª. MARISA ISABEL GALLOTTI e do REsp 1.281.690/
RS,  Rel.  Min.  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  em  sessão 
realizada  nos  dias  23.11.2011  e  26.9.2012,  à  unanimidade, 

3 STJ - AgRg no AgRg no Resp 1179841/RS - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – T4 – j. 04/12/2012 - DJe 13/12/2012.
4 STJ - AgRg no AREsp 157.630/RJ - Rel. Min. Raul Araújo - T4 – j. 27/11/2012 - DJe 01/02/2013.



pacificou a jurisprudência  desta Corte no sentido de que o 
auxílio  cesta-alimentação  e  o  abono único  não  integram os 
proventos de complementação de aposentadoria dos inativos. 
2.- Agravo Regimental improvido'.5

Com  lastro  nos  supracitados  precedentes,  resta  claro  que  a 
verba  pretendida  não  possui  natureza  salarial,  sendo  paga 
somente aos servidores em atividade com o intuito de ressarci-
los  das  despesas  com  a  alimentação  destinada  a  suprir  as 
necessidades nutricionais da jornada de trabalho. 

Desse  modo,  revejo  o  meu  posicionamento,  a  fim  de 
acompanhar os termos dos julgados da Corte Superior,  razão 
pela  qual  mantenho  a  sentença  de  primeiro  grau.  Ressalto, 
ainda,  que a 4ª Câmara Cível já acompanha o precedente do 
STJ, in verbis:

'Tendo  em  vista  o  caráter  não  salarial  do  auxílio  cesta-
alimentação, impossível ser integrado na complementação de 
aposentadoria, segundo recente posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça'.6

'Tendo  em  vista  o  caráter  não  salarial  do  auxílio  cesta-
alimentação,  não deve ser  integrado na complementação de 
aposentadoria.'7 

Por  fim,  prescreve  o  art.  557,  caput,  do  CPC  que  o  Relator 
negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, ou 
ainda,  em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do 
respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior, dispensando que 
aquele seja julgado no Órgão Colegiado.

Isto posto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, na Súmula n. 
680,  do  STF,  assim  como,  na  Jurisprudência  dominante  do 
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, nego seguimento 
ao apelo manejado pelo autor“.

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão ora agravada, a qual está de acordo com a jurisprudência dominante desta 
Corte de Justiça e, notadamente, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça, devendo, pois, ser mantida em todos os seus exatos termos.

5 STJ - AgRg no AREsp 366.918/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014.
6 TJPB - AC nº 200.2010.028836-0/001 – Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho – 4ª C. Cível – j. 13/03/2012.
7 TJPB – AC 20020100280136002 – Rel. DES. FREDERICO M. DA NÓBREGA COUTINHO - 4ª CÂMARA – 26/06/2012.



Em  razão  das  considerações  tecidas  acima  e  sem  maiores 
delongas,  nego provimento  ao  presente  agravo  interno,  mantendo  incólumes  os 
exatos termos da decisão recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero 
Marcelo  da  Fonseca.   Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Juiz  Convocado  Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João 
Alves da Silva), o  Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca e o Exmo. Des. Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça 
Convocada.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


