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AGRAVO  INTERNO. AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISUM QUE 
NEGOU  SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL. 
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO 
DE  APOSENTADORIA.  AUXÍLIO  CESTA 
ALIMENTAÇÃO.  CARÁTER  INDENIZATÓRIO.  NÃO 
EXTENSÍVEL AOS INATIVOS.  PRECEDENTES DO STJ. 
RECURSOS  REPETITIVOS.  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
MANTIDA PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO.

− O auxílio cesta alimentação não deve ser estendido 
aos  inativos,  por  tratar-se  de  vantagem pecuniária  para 
aquisição  da  complementação  das  necessidades  dos 
empregados, relativas às sua alimentação cotidiana, razão 
pela qual estendido apenas aos empregados em atividade.

-  Considerando que a decisão monocrática  agravada foi 
lançada  de  acordo  com  entendimento  do  Superior 
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Tribunal  de  Justiça,  não  há  necessidade  de  apreciação, 
pelo  órgão  colegiado,  dos  capítulos  arejados  nas  razões 
recursais, ante a regra do art. 557 do CPC.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  NEGAR 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Agravo Interno interposto por  Hildebrando 
Almeida  de  Medeiros  contra  decisão  monocrática,  fls.  207/213,  que  negou 
seguimento à Apelação Cível por ele interposta nos autos da Ação Ordinária de 
Cobrança  c/c  obrigação  de  fazer  ajuizada  em  face  da  PREVI  –  Caixa  de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

A decisão hostilizada manteve a sentença de 1º grau que 
não  estendeu  o  auxílio  da  cesta  alimentação  aos  inativos,  por  tratar-se  de 
vantagem pecuniária para aquisição da complementação das necessidades dos 
empregados em atividade. 

Em razões recursais, fls. 216/226, o agravante reaviva os 
argumentos  da  apelação,  aduzindo  que  os  institutos  que  se  denominam 
genericamente  de  auxílio  alimentação  possui  três  perfis:  auxílio-refeição  ou 
vale refeição; auxílio alimentação genérico e não genérico; e, por último, auxílio 
cesta alimentação, que é originário de acordo coletivo de trabalho e se qualifica 
sempre pelo caráter remuneratório.

Afirma que a matéria que alimentou a edição da Súmula 
680  do  STF  foi  o  vale-refeição,  colacionando  diversos  julgados  do  STJ,  no 
sentido de que o auxílio cesta alimentação deve integrar a complementação do 
aposentado quando percebido pelos funcionários em atividade, em atenção ao 
princípio da isonomia.
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Alega  que,  de  acordo  com  as  convenções  coletivas  de 
trabalho firmadas desde 2001 entre o Banco do Brasil e as associações sindicais, 
o  auxílio  cesta  alimentação  deve  ser  concedido  a  todos  os  funcionários; 
independe  do  número  de  dias  trabalhados;  é  repassados  aos  funcionários 
afastados  por  acidente  de  trabalho  ou  doença;  é  pago  normalmente  à 
empregada que se encontra em licença-maternidade e nãos e coaduna com a 
Súmula 680 do STF.

Sustenta  que não há como deixar  de ser  reconhecido o 
caráter  genérico  do  denominado  auxílio  cesta  alimentação,  o  qual  deve  ser 
estendido a todos os aposentados do Banco do Brasil, pugnando, ao final, pelo 
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Reexaminando  o  caso,  entendo  que  nenhum  dos 
argumentos expostos pelo agravante é hábil para desconstituir a motivação da 
decisão  questionada,  firmada  em análise  dos  fatos  e  das  provas  constantes 
nestes autos,  pelo que a mantenho.

Como se observa,  na decisão questionada foi  exposto o 
entendimento de que a o auxílio cesta alimentação não deve ser estendido aos 
inativos,  por  tratar-se  de  vantagem  pecuniária  para  aquisição  da 
complementação  das  necessidades  dos  empregados,  relativas  às  sua 
alimentação cotidiana, razão pela qual estendido apenas aos empregados em 
atividade.

Restou  consignado,  ainda,  que,  embora  tenha  me 
posicionado de forma diversa em julgados análogos, após a matéria ter sido 
submetida  à  sistemática  dos  recursos  repetitivos,  me  adequei  ao  novo 
entendimento jurisprudencial pátrio.

AGRAVO INTERNO N° 0000846-81.2010.815.0031              3



Assim, antes  de tudo,  entendo que deve ser  mantida a 
orientação já manifestada na decisão monocrática ora atacada, razão pela qual a 
transcrevo e adoto como razões de decidir:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  PREVI. 
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  AUXÍLIO 
CESTA-ALIMENTAÇÃO. MATÉRIA  SUBMETIDA  À 
SISTEMÁTICA  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS  NO  STJ. 
AUXÍLIO  NÃO  EXTENSÍVEL  AOS  INATIVOS.   CARÁTER 
INDENIZATÓRIO.  EXTENSÃO  AO  INATIVO. 
COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA 
CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ART. 557,  CAPUT, 
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

− O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nas 
sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o auxílio 
cesta  alimentação  estabelecido  em  Acordos  ou  Convenções 
Coletivas  de  trabalho,  não  possui  natureza  salarial,  sendo 
apenas direcionados aos trabalhadores em atividade, de forma 
a ressarcir o empregado das despesas com a alimentação, não 
se estendendo aos inativos.

-  Nos  termos  do  art.  557,  caput, do  CPC,  “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”.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Hildebrando 
Almeida de Medeiros  contra  sentença proferida pelo juízo da 
Comarca  da  alagoa  Grande,  fls.  153/157,  nos  autos  da  Ação 
Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer por ele ajuizada 
em face da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil.

O juízo  a quo julgou improcedentes os pedidos deduzidos na 
inicial, fundamentado em decisão do STJ que estabeleceu ser o 
auxílio cesta alimentação verba destinada a ressarcir despesas 
alimentares  de  trabalhadores  em  atividade,  não  se 
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incorporando aos proventos de aposentadoria.
  
Em razões de recurso,  fls.  159/166,  o  apelante  alega inexistir 
consenso em relação à matéria, aduzindo que há divergência, 
inclusive, entre os desembargadores desta Corte, colacionando 
entendimento contrário desta Relatoria.

Afirma que o gênero auxílio alimentação se subdivide em três 
tipos:  auxílio-refeição  ou  vale  refeição;  auxílio  alimentação 
genérico  e  não  genérico;  e,  por  último,  auxílio  cesta 
alimentação, que é originário de acordo coletivo de trabalho e 
se qualifica sempre pelo caráter remuneratório.

Assevera  que  o  referido  auxílio  é  concedido  a  todos  os 
funcionários e: “a) independe do número de dias trabalhados; 
b) é repassado sempre aos funcionários afastados por acidente 
do trabalho ou doença;  c)  é pago normalmente à empregada 
que se encontre em gozo de licença maternidade.”

Sustenta não haver como deixar de ser reconhecido o caráter 
genérico  desse  auxílio,  apto  a  estendê-lo  a  todos  que  se 
aposentaram em data anterior à LC 108/2001 e à EC nº 41/2003, 
como na hipótese dos autos.

Pugna,  por  fim,  pelo  provimento  do  recurso,  com  a 
consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido 
seu direito em perceber o benefício do auxílio cesta alimentação 
da PREVI, segundo os mesmos critérios concedidos ao pessoal 
da ativa, com a inversão do ônus de sucumbência.

Apesar  de  intimado,  fl.  176,  o  recorrido  deixou  de  ofertar 
contrarrazões. 

A   Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  182/185, 
opinando pelo prosseguimento do recurso,  sem manifestação 
de mérito. 

É o relatório. 

DECIDO
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

O cerne da questão cinge-se em analisar se a verba denominada 
“auxílio  cesta  alimentação”,  concedida  de  forma  voluntária 
pelo  banco,  aos  empregados  em  atividade,  possui  caráter 
remuneratório,  devendo,  portanto,  ser  estendido  aos 
aposentados.

Trata-se  de  verba  de  caráter  não  salarial,  mas  indenizatório, 
cuja  finalidade  é  a  de  proporcionar  a  aquisição  de  gêneros 
alimentícios  pelo  trabalhador,  na  vigência  do  contrato  de 
trabalho.

Assim,  ante  as  discussões  acerca  do  tema,  a  matéria  foi 
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do 
CPC),  no  julgamento  do  Recurso  Especial  nº  1.207.071/RJ, 
afetado à Segunda Seção do STJ, com base no Procedimento da 
Lei nº 11.672/2008 e Resolução/STJ nº 8/2008 (Lei de Recursos 
Repetitivos), restando  superada no âmbito da jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento no 
sentido  de  que  o  auxílio  cesta  alimentação  estabelecido  em 
Acordos  ou  Convenções  Coletivas  de  trabalho,  não  tem 
natureza  salarial,  sendo  apenas  direcionados  para  os 
trabalhadores em atividade, de forma a ressarcir o empregado 
das despesas com a alimentação. Vejamos a ementa:

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 
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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.

Este continua sendo o entendimento adotado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  PREVI.  AUXÍLIO  CESTA-
ALIMENTAÇÃO.  PROGRAMA  DE  ALIMENTAÇÃO  DO 
TRABALHADOR.  PAT.  Complementação  de  aposentadoria 
indevida.  Matéria decidida pela 2ª  seção no julgamento do RESP 
1.207.071/RJ, Min. Isabel Gallotti, dje de 08/08/2012. Especial eficácia 
vinculativa desse precedente específico (CPC, art.  543-c,  § 7º) que 
impõe sua aplicação em casos análogos.  Honorários advocatícios. 
Revisão.  Impossibilidade.  Súmula  nº  7/STJ.  Agravo  regimental  a 
que  se  nega  provimento.  (STJ;  AgRg-EDcl-AREsp  38.903;  Proc.  
2011/0196618-0; SE; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino;  
Julg. 07/02/2013; DJE 15/02/2013)

Sendo assim, não merece reforma a sentença de primeiro grau 
que não estendeu o auxílio da cesta-alimentação aos inativos, 
notadamente  por  tratar-se  de  vantagem  pecuniária  para 
aquisição  da  complementação  das  necessidades  dos 
empregados,  atinentes  à  sua  alimentação  cotidiana,  por  isso, 
estendido exclusivamente aos empregados em atividade.

Registre-se, por oportuno, que embora já tenha lançado voto de 
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forma  diversa,  a  matéria  ainda  não  tinha  sido  submetida  à 
sistemática  dos  recursos  repetitivos,  conforme explicitado  na 
decisão acostada pelo apelante. No entanto, uma vez superada 
a questão pelo STJ,  colaciono julgados desta Corte de Justiça 
adequando-se ao mais recente entendimento:

APELAÇÃO.  AUXÍLIO  CESTA  ALIMENTAÇÃO.  RECURSO 
ESPECIAL.  JULGAMENTO  SOB  A  SISTEMÁTICA  DOS 
RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO DA CORTE SUPERIOR EM 
CONTRADIÇÃO  AO  QUE  FORA  DECIDIDO  PELA  EGRÉGIA 
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. NECESSIDADE DE RETRATAÇÃO 
DO JULGADO PARA CONFORMAÇÃO COM ENTENDIMENTO 
DO  STJ.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  543-C,  §7º,  II,  DO  CPC. 
AUXÍLIO  NÃO  EXTENSÍVEL  AOS  INATIVOS.  PROVIMENTO 
DO RECURSO. No caso em apreço, o entendimento deste tribunal 
não  coincidiu  com  o  posicionamento  assumido  pelo  Superior 
Tribunal de justiça no julgamento do RESP nº. 1.207.071-rj, sendo, 
por isso, necessário o reexame desta causa por força do disposto no 
art. 543-c, §7º, II, do CPC. O STJ alterou o entendimento até então 
pacífico,  decidindo  que  o  auxílio  cesta  alimentação  pago  aos 
trabalhadores da ativa não teria caráter salarial, razão pela qual não 
poderia  ser  incorporado  ao  complemento  de  aposentadoria  pago 
pela previ aos inativos. (TJPB; AC 0007027-61.2010.815.0011; Primeira 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque; DJPB 26/02/2014; Pág. 11) 

RECURSO  ESPECIAL.  Acórdão  divergente  da  orientação  do  STJ. 
Hipótese  prevista  no  art.  543-c,  §  7º,  II,  do  CPC.  Reapreciação  da 
matéria.  Previdência  privada.  Previ.  Complementação  de 
aposentadoria.  Auxílio  cesta-alimentação.  Verba  de  natureza 
indenizatória e não remuneratória. Incorporação. Impossibilidade. 
Retratação (art. 2º, III, da Res. Nº 27/2011, do tjpb). Pretensão autoral 
negada.  “o  auxílio  cesta-alimentação  estabelecido  em  acordo  ou 
convenção  coletiva  de  trabalho,  com  amparo  na  Lei  nº  6.321/76 
(programa  de  alimentação  do  trabalhador),  apenas  para  os 
empregados em atividade, não tem natureza salarial, não podendo 
ser estendido aos inativos”. […]. (TJPB; Rec. 200.2009.046648-9/001; 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da Silva; 
DJPB 15/05/2013; Pág. 11)

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria, como 
dão mostra as ementas que seguem:
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PREVIDÊNCIA PRIVADA.  PREVI.  SERVIDORES  APOSENTADOS 
DO BANCO DO BRASIL S.A. QUE BUSCAM EXTENSÃO A SEUS 
PROVENTOS DA VANTAGEM DENOMINADA "AUXÍLIO CESTA-
ALIMENTAÇÃO",  PREVISTA  EM  CONVENÇÃO  COLETIVA  DE 
TRABALHO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.  RECURSO  DA 
REQUERIDA  BUSCANDO  A  INVERSÃO  DO  JULGADO. 
ADMISSIBILIDADE. Hipótese em que o "auxílio  cesta-alimentação" 
configura  verba  de  caráter  indenizatório,  que,  portanto,  não  se 
incorpora  aos  proventos  da  complementação  de  aposentadoria 
pagos por entidade fechada de previdência privada, sendo devida 
apenas  aos  funcionários  da  ativa.  Matéria  pacificada  na 
jurisprudência do Egr. STJ (RESP nº 1.207.071-RJ). Recurso provido 
para  julgar  a  ação  improcedente.  (TJSP;  APL  0222081-
72.2008.8.26.0100; Ac. 7473956; São Paulo; Décima Primeira Câmara 
de Direito Público; Rel. Des. Aroldo Viotti; Julg. 01/04/2014; DJESP 
23/04/2014) 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.  PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAIXA DE 
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. 
PREVI.  AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. DÉCIMA TERCEIRA 
CESTA  ALIMENTAÇÃO.  VERBAS  DE  CARÁTER 
INDENIZATÓRIO NÃO EXTENSIVAS AOS INATIVOS. O auxílio 
cesta alimentação é verba indenizatória não extensiva aos inativos, 
consoante a orientação atual desta corte e do Superior Tribunal de 
Justiça, esta última sedimentada quando do julgamento do Recurso 
Especial  nº.  1.207.071-RJ,  de  relatoria  da  ministra  Maria  isabel 
Gallotti,  afetado  à  segunda  seção  com  base  no  procedimento 
estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 e pela resolução STJ nº 8/2008. 
Em juízo de retratação, rejeitada a preliminar e, no mérito, negado 
provimento  ao  apelo.  (TJRS;  AC  65519-97.2009.8.21.7000;  Pelotas; 
Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Jorge  Luiz  Lopes  do  Canto;  Julg. 
25/03/2014; DJERS 31/03/2014) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVI. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
CESTA  ALIMENTAÇÃO.  INCORPORAÇÃO  A 
COMPLEMENTAÇÃO  DA  APOSENTADORIA.  INCABÍVEL. 
NATUTEZA  INDENIZATÓRIA.  1.  O  auxílio  'cesta-  alimentação' 
não  constitui  benefício  de  natureza  salarial,  mas  indenizatória, 
concedida  aos  empregados  da  ativa,  fazendo  incabível  a  sua 
incorporação  à  complementação  de  aposentadoria.  2.  Recurso 
desprovido. (TJDF; Rec 2008.01.1.018313-6; Ac. 748.447; Quarta Turma 
Cível; Rel. Des. Antoninho Lopes; DJDFTE 17/01/2014; Pág. 80)

AGRAVO INTERNO N° 0000846-81.2010.815.0031              9



Por fim,  registre-se  que,  nos termos do art.  557 do CPC, “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”.

Com essas considerações, nos termos do art. 557, caput, do CPC, 
por estar em confronto em jurisprudência dominante do STJ e 
desta  Corte,  NEGO  SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.  

Publique-se. Intime-se.”

Conforme  se  observa,  a  decisão  monocrática  objeto  do 
presente agravo interno foi lançada de acordo com entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, de modo que não há necessidade de apreciação, pelo órgão 
colegiado, dos capítulos arejados nas razões recursais, ante a regra do art. 557 
do CPC.

Com  essas  considerações, NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO. 

É o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 10 de 
fevereiro de 2015, conforme Certidão do julgamento de f. 240. Participaram do 
julgamento, além desta relatora, o eminente  Desembargador José Aurélio da 
Cruz  e  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (juiz  convocado  para  substituir  o 
Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides). Presente à sessão, o Exmo. Sr. 
Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.  

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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