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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002683-81.2010.815.2001.
ORIGEM: 3.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR:  Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE:  PREVI – Caixa de Previdência  dos Funcionários do Banco do
Brasil.
ADVOGADOS: João André Sales Rodrigues e Luiz Ricardo de Castro Guerra. 
APELADO: Gilvan Marques de Almeida. 
ADVOGADO: Adalberto Marques de Almeida Lima e Outros. 
 
EMENTA:  APELAÇÃO.  COBRANÇA  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  AUXÍLIO  CESTA-
ALIMENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO
BENEFÍCIO.  PAGAMENTO  AOS  APOSENTADOS.  SEGUIMENTO
NEGADO.  MANEJO  DE  RECURSO  ESPECIAL  APÓS  A
INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO  INTERNO.  SUBMISSÃO  À
SISTEMÁTICA  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS.  SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO  DO  RECURSO  PARADIGMÁTICO  PELO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DISSONÂNCIA  DO  ACÓRDÃO  ESTADUAL.
EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.
543-C, §7°, II, CPC. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
SUPERIOR. APELO PROVIDO.

1.  O  STJ,  analisando  o  Recurso  Especial  paradigmático  n.°  1207071,  Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12/11/2008, DJe
09/02/2009, assentou 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.

2. Havendo desconformidade entre o Acórdão desta Câmara e o entendimento
assentado em sede de recurso repetitivo, impõe-se o juízo de retratação para que
a jurisprudência desta Corte se alinhe ao pronunciamento do STJ, nos moldes do
art.  543-C, §7°, II, do Código de Processo Civil.

3. Apelo provido.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
Apelação n.º 0002683-81.2010.815.2001, em que figuram como partes PREVI –
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Gilvan Marques de
Almeida. 



ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em juízo de retração, em conhecer da
Apelação e dar-lhe provimento.

VOTO.

A PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
interpôs  Apelação,  contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª  Vara Cível  da
Comarca  desta  Capital,  f.  297/306,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de
Complemento de Aposentadoria  em face dela  ajuizada por  Gilvan Marques de
Almeida,  que  rejeitou  as  preliminares  de  formação  de  litisconsorte  necessário
passivo com o Banco do Brasil, de incompetência da Justiça Comum, e a prejudicial
de  prescrição  e,  no  mérito,  julgou  procedentes  os  pedidos  para  condená-la  ao
pagamento dos valores correspondentes ao auxílio cesta alimentação, a contar dos
últimos  cinco  anos,  e  determinar  a  incorporação  de  tal  auxílio  ao  benefício
complementar de aposentadoria recebido pelo Autor, ora Apelado, condenando-a ao
pagamento  dos  honorários  advocatícios  fixados  em  15%  sobre  o  valor  da
condenação, com base no  art. 20, § 3.º, do Código de Processo Civil. 

Em suas razões, f. 334/361, repisou a preliminar de incompetência da Justiça
Estadual Comum apontando a Justiça do Trabalho como sendo a competente para
processar  e  julgar  a  presente  lide  e,  no  mérito,  alegou  que  o  auxílio  cesta
alimentação estabelecido  em acordo ou convenção coletiva  de trabalho não tem
natureza  salarial,  pelo  que  não  pode  ser  estendido  aos  inativos,  requerendo  o
provimento do Recurso para que seja acolhida a preliminar de incompetência do
juízo,  ou  não  sendo  este  o  entendimento,  para  que  os  pedidos  sejam julgados
improcedentes.

Nas  Contrarrazões,  f.  374/387,  o  Apelado  refutou  a  preliminar  de
incompetência  do  juízo,  alegando  que  o  STJ  já  decidiu  que  compete  à  Justiça
Estadual  julgar  ação  de  complementação  de  aposentadoria  com  o  objetivo  de
pagamento do auxílio cesta alimentação e, no mérito, aduziu que referido auxílio
possui  caráter  remuneratório,  e  deve  ser  incorporado  à  complementação  de
aposentadoria, sendo devido o pagamento das parcelas não pagas à época em que
eram devidas, pugnando, ao final, pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 393, sem pronunciamento sobre
a questão, por entender não haver interesse que justificasse sua intervenção.

Na Monocrática de f. 395/399, a preliminar arguida foi rejeitada e, no mérito,
foi negado seguimento ao Apelo, ao fundamento de que, por não constituir prestação
paga  in  natura,  o  auxílio  cesta  alimentação deve  integrar  a  complementação da
aposentadoria  do  funcionário  aposentado,  com base  em  precedentes  do  STJ  da
época. 

Contra a Decisão retromencionada, a PREVI   – Caixa de Previdência dos
Funcionários  do  Banco  do  Brasil interpôs  Agravo  Interno,  f.  401/436,  que  foi
desprovido por esta Quarta Câmara Cível, à unanimidade, ao fundamento de que o
auxílio cesta alimentação é estendido aos aposentados.

A  Apelante manejou  Recurso  Especial,  f.  449/491,  sobrestado  pela



Presidência deste Tribunal, f. 526/527, que os submeteu à sistemática dos recursos
repetitivos de que tratam os arts. 543-B, §1°, e 543-C, §1°, do Código de Processo
Civil.

Após o julgamento do recurso representativo pelo STJ (REsp n.° 1207071),
a Presidência deste Tribunal determinou a reapreciação do feito por esta Relatoria,
Decisão de f. 532/532v., em virtude da dissonância entre a Monocrática que julgou
o Apelo e o entendimento a respeito da matéria firmado pela Corte Superior.

Vieram-me os autos conclusos para o exercício do juízo de retratação ou
manutenção da Decisão, nos moldes do CPC, art. 543-C, § 7º, II. 

É o Relatório.

Verificada  a  coincidência  entre  o  conteúdo  do  julgado  emanado  pelo
Tribunal Superior e a conclusão concernente a decisão recorrida, não haverá de se
falar em qualquer alteração dos julgados exarados.

Na  hipótese  de  constatação  do  descompasso,  o  feito  será  novamente
submetido ao órgão julgador do Tribunal de origem, competindo-lhe reapreciar a
decisão, de modo a ajustá-la ao posicionamento firmado na instância mais elevada,
através do denominado juízo de retratação.

A questão de mérito discutida nos presentes autos se refere à possibilidade ou
não de inclusão e/ou incorporação de auxílio cesta alimentação na complementação
de aposentadoria de previdência privada.

A Monocrática, f. 395/399, foi calcada no entendimento anterior do STJ de
que a auxílio cesta alimentação deve integrar a complementação da aposentadoria do
funcionário  aposentado  quando  percebido  por  aqueles  em  atividade,  consoante
ementa abaixo transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL. PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE
RAZÕES  DO  RECURSO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
APOSENTADORIA  COMPLEMENTAR.  AUXÍLIO  CESTA-
ALIMENTAÇÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM.
INCORPORAÇÃO.  NATUREZA  REMUNERATÓRIA  DO
BENEFÍCIO.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA  NO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
SEGUIMENTO NEGADO.

A simples referência de terceira pessoa como Apelada, nas razões do
Recurso, não acarreta o seu não conhecimento se inequivocamente o
Apelo cita os nomes corretos das partes. 

É  competente  a  Justiça  Estadual  para  julgar  pedido de inclusão  de
auxílio  cesta-alimentação  em complementação  de  aposentadoria  de
previdência privada.



O  auxílio  cesta-alimentação,  por  não  constituir  prestação  paga  in
natura,  deve  integrar  a  complementação  da  aposentadoria  do
funcionário aposentado quando percebido por aqueles em atividade,
notadamente em homenagem ao princípio da isonomia.

O STJ,  no  julgamento  do  Resp  nº1.023.053/RS1 e  do  Resp  1.207.071/RJ2,
representativos  da  controvérsia  relativa  ao  auxílio  cesta-alimentação  concedido  aos
empregados em atividade, firmou o entendimento de que referido auxílio tem caráter
indenizatório e transitório, não sendo, portanto, extensível aos inativos, entendimento

1RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA INDEVIDA.

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

2. 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).

3. 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).

4. Recurso especial não provido (REsp 1023053/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em 23/11/2011, DJe 16/12/2011).

2RECURSO 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



que também vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça3.

Verificada,  portanto,  a  existência  de  divergência  entre  as  decisões,  é
necessária a reapreciação das proposições discordantes, nos termos do CPC, art. 543-
C, § 7º, II. 

Em situações idênticas,  já se retrataram esta e as demais Câmaras Cíveis
deste Tribunal4,, pelo que, considerando a imperiosa necessidade de alinhamento à
jurisprudência  do  STJ,  entendo  de  rigor  que  este  Colegiado  adote  a  mesma
providência.

11.672/2008 e pela Resolução STJ nº 8/2008.
6. Recurso especial provido (REsp 1207071/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda

Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 08/08/2012).

3APELAÇÃO JULGADA PELA 2ª CÂMARA CÍVEL. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO.
REMESSA DOS AUTOS PARA ESTA CORTE EM RAZÃO DE JULGAMENTO PROFERIDO
EM RECURSO REPETITIVO. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXEGESE
DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, DO CPC. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE CONTRÁRIA À DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. REJEIÇÃO. MÉRITO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA NECESSÁRIA. RECUR- SO PROVIDO. Compete à
justiça comum dirimir litígio que tem por base pacto firmado entre as partes com nítida natureza civil,
envolvendo apenas de forma indireta alguns aspectos da relação de emprego. Considerando o
entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do RESP 1.023.053/rs, representativo da controvérsia
relativa ao auxílio cesta-alimentação concedido aos empregados em atividade, deve ser exercido o
juízo de retratação pela corte julgadora, para reconhecer que o referido benefício constitui parcela de
caráter indenizatório e por isso não integra os proventos de complementação de aposentadoria pagos
por entidade de previdência privada, resultando, com isso, na improcedência dos pedidos
autorais (TJPB;  AC 0044127-31.2009.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 27/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. AUXÍLIO CESTA- ALIMENTAÇÃO.  EXTENSÃO  AOS INATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZA- TÓRIO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DO
STJ PROFERIDO NO RESP Nº 1.207.071/RJ JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS REPETITIVOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 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. Desprovimento do recurso (TJPB; AC 0026747-
58.2010.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque; DJPB 02/04/2014).

RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO STJ.
HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 543-C, § 74, II, DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTAR AUXÍLIO CESTA-
ALIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUR INDENIZATÓRIA E NÃO REMUNERATÓRIA
INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO ART. 2Q III, DA RES. N4 27/2011, DO
TJPB. PRETENSÃO AUTORAL NEGADA. 0 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 (TJPB, Processo nº 20020080388206001, Quarta Câmara Especializada Cível,
Relator Des. João Alves da Silva, j. Em 10/05/2013).

4 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  1ª  CÂMARA  CÍVEL.
NECESSIDADE  DE  RETRATAÇÃO  DO  JULGADO  PARA  CONFORMAÇÃO  COM
ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 543-C, §7º, II, DO CPC. AUXÍLIO NÃO



Posto isso,  em juízo de retração, com fulcro no art. 543-C, §7°, II, do
CPC,  dou  provimento  ao  Apelo  para  reformar  a  Sentença  e  julgar
improcedente o pedido autoral,  condenando o Autor/Apelado ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00,
observando-se  o  disposto  no  art.  12,  da  Lei  Federal  n.°  1.060/50,  por  ser
beneficiário da Justiça Gratuita concedida às f. 200.

É o voto.

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 0002507-58.2010.815.0011; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 03/12/2013; Pág. 10).

AGRAVO INTERNO. Ação de cobrança c/c obrigação de fazer. Auxílio cesta-alimentação.
Benefício instituído aos trabalhadores da ativa. Improcedência do pedido em primeiro grau. Apelo.
Caráter remuneratório do benefício. Provimento parical do recurso. Decisão monocrática. Agravo
interno. Ratificação. Interposição de Recurso Especial. Sobrestamento nos termos do art. 543-c, §1º,
do  código  de  processo  civil.  Publicação  de  acórdão  representativo  de  controvérsia  em  sentido
diverso. Retorno dos autos a esta corte para exercício do juízo de retratação pelo colegiado quanto ao
mérito. Procedimento previsto na resolução interna nº 27/2011. Provimento do agravo. Diante da
publicação de acórdão relativo a Recurso Especial admitido como representativo de controvérsia
perante o Superior Tribunal de justiça, cessa o sobrestamento dos recursos eventualmente represados
nos tribunais locais. Verificada a existência de divergência entre o conteúdo do acórdão desta corte e
a  conclusão  alcançada  pela  corte  superior  no  Recurso  Especial  afetado  ao  regime  dos  recursos
repetitivos,  devem  os  autos  retornar  ao  órgão  competente  no  tribunal  de  origem,  para  fins  de
reconsideração da decisão, consoante preceitua a resolução nº 27/2011. Exercido na hipótese o juízo
de retratação pelo colegiado quanto ao mérito recursal, de sorte a se reconhecer que não tem caráter
salarial o benefício cesta-alimentação, o provimento do agravo é medida que se impõe. (TJPB; Rec.
200.2010.018102-9/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho; DJPB 10/06/2013; Pág. 11).  

APELAÇÃO. 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.
Provimento do recurso. “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; APL 0027989-86.2009.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João
Alves da Silva; DJPB 14/11/2013; Pág. 16).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA  JUSTIÇA
ESTADUAL.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUXÍLIO  CESTA-ALIMENTAÇÃO.  EXTENSÃO  AOS  INATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.  CARÁTER  TRANSITÓRIO  E  INDENIZATÓRIO.  PRECEDENTES  DO
STJ. PROVIMENTO DO APELO. No RESP 1.207.071/rj, firmou-se o entendimento no sentido de
que “compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidades de previdência
privada e participantes de seu plano de benefícios”, bem como, que “o auxílio cesta-alimentação,
parcela concedida a título indenizatório aos empregados em atividade, mediante convenção coletiva
de trabalho, não se incorpora aos proventos da complementação de aposentadoria pagos por entidade
fechada de previdência privada”. Após o pronunciamento definitivo da controvérsia, foi verificada a
divergência entre o entendimento defendido no acórdão e a orientação do Superior Tribunal justiça,



Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator

razão pela qual o Exmo. Sr. Presidente desta egrégia corte de justiça, determinou o retorno dos autos
para reexame da decisão vergastada, em observância aos termos do art. 5. º, III, da resolução nº 08 do
STJ e art. 543-c, § 7º, do código de processo civil. Assim como o julgamento afetado à segunda
seção se deu com base no procedimento estabelecido pela Lei nº 11.672/2008 e pela resolução STJ nº
8/2008, considerada a especial eficácia vinculativa daquele julgado (CPC, art. 543, § 7º), tem-se que
o auxílio cesta-alimentação, concedido a título indenizatório aos empregados em atividade mediante
convenção  coletiva  de  trabalho,  não  se  incorporará  aos  proventos  de  complementação  de
aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada.  (TJPB;  AC 001.2007.026015-
1/002; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 25/11/2013; Pág.
18).


