
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043149-88.2008.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 1ª Vara Cível da Capital. 
Apelante : PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do

  Brasil.
Advogado : Paulo Fernando Paz Alarcón (OAB/PR nº 37.007).
Apelada : Adalice de Medeiros Rizel.
Advogado : Cícero Guedes Rodrigues (OAB/PB nº 9.129).

APELAÇÃO  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  1.040,  INCISO  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  ORIENTAÇÃO  DESTA
CORTE  CONTRÁRIA  À  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM.
REJEIÇÃO.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.  VERBA  DE  NATUREZA
INDENIZATÓRIA.  EXTENSÃO  AOS
INATIVOS.  IMPOSSIBILIDADE. REFORMA
NECESSÁRIA. RECURSO 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. 

-  Nas  ações  de  complementação  de  aposentadoria
pela  previdência  privada  o  prazo  prescricional
aplicável  é  o  quinquenal,  nos termos da Súmula nº
291 do Superior Tribunal de Justiça.
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-  A prescrição,  nas  prestações  de  trato  sucessivo,
atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio
da propositura da ação.

- Considerando o entendimento firmado pelo Tribunal
da Cidadania, no julgamento do  Recurso Especial nº
nº  1.207.071/RJ, 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.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, rejeitar as preliminares, à unanimidade. No mérito, por igual
votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Denota-se dos autos que  Adalice de Medeiros Rizel  ajuizou
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer em face da PREVI - Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, pleiteando a condenação
da  demandada  na  implementação  do  auxílio  cesta-alimentação  aos  seus
proventos, bem como ao pagamento das parcelas retroativas de tal benefício.

Em sede de exordial (fls. 02/11), a autora alegou, em síntese,
ser pensionista de funcionário do Banco do Brasil, recebendo benefícios pagos
mensalmente pela demandada.

Informou  que,  no  entanto,  nunca  recebera  a  parcela
correspondente ao auxílio cesta-alimentação, que era pago aos funcionários da
ativa,  em função de acordos e  convenções coletivas  da categoria,  os  quais
determinaram a implementação deste benefício a toda categoria dos bancários,
incluindo os aposentados e pensionistas, sob pena de se ferir o princípio da
isonomia.

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
procedente a demanda (fls. 112/116), nos seguintes termos:

“Em  face  do  exposto,  ACOLHO  O  PEDIDO
CONTIDO  NA  INICIAL,  resolvendo  o  mérito  da
causa,  nos  termos  do  art.  269,  I,  do  CPC,  e
CONCEDO  A  TUTELA  ANTECIPADA
REQUERIDA,  para  condenar  a  CAIXA  DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL – PREVI, a incluir no contra-cheque da
promovente  ADALICE  DE  MEDEIROS  RIZEL,  o
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auxílio cesta alimentação, a partir da publicação da
presente decisão, sob pena de multa diária, que nos
termos do artigo 461, §5º, do CPC, no valor de R$
1.000,00 (mil  reais),  até  o  limite  de  R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).”

Irresignada,  a  promovida  interpôs  recurso  de  apelação  (fls.
118/146),  pugnando  pela  reforma  in  totum da  decisão.  Suscitou,
preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e
julgar  a  causa  e,  ainda,  a  ocorrência  de  prescrição quinquenal.  No mérito,
afirmou,  em  síntese,  que  o  benefício  cesta-alimentação  possui  natureza
indenizatória,  e,  nessa  qualidade,  não  seria  extensiva  aos  aposentados,
porquanto tem o escopo de compensar o desgaste  causado pela jornada de
trabalho,  situação não vivenciada  pelos  inativos.  Assevera  que a  pretensão
autoral ofende o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 160/169).

Proferida Decisão Monocrática negando seguimento ao apelo
(fls. 182/189). Entendeu a relatora à época, Desembargadora Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  que  o  auxílio  cesta-alimentação  constitui
verdadeira parcela remuneratória incorporada ao vencimento do trabalhador,
razão  por  que  é  extensiva  àqueles  que  já  estão  aposentados  ou  a  seus
respectivos pensionistas. 

Desta decisão a apelante interpôs Agravo Interno (fls. 218/243),
o qual foi desprovido (fls. 250/259).

Inconformada,  a  recorrente  encaminhou  sua  insurgência  ao
Superior Tribunal de Justiça,  de modo a obter um novo julgamento para a
causa (fls. 261/302). 

Determinada a suspensão do Recursos Especial até a decisão
definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em debate (fls.
321/322). 

Em face da apreciação do recurso repetitivo, a 2ª Seção do STJ,
no julgamento do REsp 1.207.071/RJ, decidiu que o auxílio cesta-alimentação
não tem natureza salarial e, por tal razão, não pode ser incluído nos proventos
de  complementação  de  aposentadoria  pagos  por  entidade  fechada  de
previdência privada.

Por conseguinte, o Exmo. Sr. Presidente desta Corte à época,
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  determinou  o
encaminhamento  dos  autos  ao  Relator  do  Acórdão  (fls.  326),  visando  ao
exercício do juízo de retratação (art. 3º da Resolução TJPB 27/2011).

É o relatório.

VOTO.
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1. Preliminares

1.1 Da incompetência da Justiça Comum

A recorrente  erigiu  preliminar  de  incompetência  da  Justiça
Estadual,  afirmando  que  a  discussão  travada  nos  autos  estaria  jungida  ao
contrato de trabalho, bem como que o auxílio em tela foi concedido mediante
acordo coletivo, motivo pelo qual merece ser reconhecida a competência para
o julgamento da controvérsia pela Justiça do Trabalho. 

Sorte não lhe assiste, mais uma vez.

O litígio em questão tem por base pacto firmado entre as partes
com  nítida  natureza  civil,  envolvendo  apenas  de  forma  indireta  alguns
aspectos  da  relação de  emprego.  Assim  sendo,  compete  à  Justiça  Comum
Estadual, não à Justiça do Trabalho, julgar a presente ação.

Sobre o tema, veja-se:

“AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  CONFLITO  DE
COMPETÊNCIA.  BENEFÍCIOS  DECORRENTES
DE  CONVENÇÃO  COLETIVA  DE  TRABALHO.
AUXÍLIO  CESTA-ALIMENTAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
PEDIDO  FEITO  DIRETAMENTE  À  EX-
EMPREGADORA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  COMUM
ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A competência ratione materiae, via de regra, é
questão anterior a qualquer outro juízo sobre outras
espécies  de  competência  e,  sendo  determinada  em
função da natureza jurídica da pretensão deduzida,
decorre diretamente do pedido e da causa de pedir
deduzidos em juízo.
2. No caso em análise, o pedido é o pagamento de
auxílio cesta-alimentação a pensionista, viúva de ex-
empregado da Caixa Econômica Federal, e a causa
de  pedir  é  o  cumprimento  de  obrigação  de
complementação  de  aposentadoria,  cuja  relação
jurídica  supostamente  une  viúva  do  falecido
empregado  à  ex-empregadora,  Caixa  Econômica
Federal.
3. O pedido não guarda a natureza trabalhista e a
causa  de  pedir  somente  reflexa  e,  indiretamente,
guarda  pertinência  com  a  relação  de  trabalho  já
extinta. Logo, não cuidando o caso de competência
em função da pessoa, mas de competência em razão
da matéria, é desimportante contra quem a ação é
manejada.
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4.  Consoante esclarecido na decisão embargada, a
jurisprudência  recente  desta  egrégia  Corte  está
alinhada  no  sentido  de  que  "compete  à  Justiça
estadual  julgar  questão  concernente  a  pedido  de
inclusão  de  auxílio  de  cesta-alimentação  em
complementação  de  aposentadoria  de  previdência
privada".
5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt  nos  EDcl  no  CC 154.250/RJ,  Rel.  Ministro
LÁZARO  GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª  REGIÃO),  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 13/11/2017) –
(grifo nosso).

1.2 Da prescrição

A apelante levantou, ainda, prejudicial de mérito de prescrição
trienal,  com fulcro no art.  206,  §3º,  inciso II,  do Código Civil.  A referida
prefacial não merece prevalecer, uma vez que a relação travada nos autos entre
a demandante e a promovida é de natureza civil, não se tratando de demanda
trabalhista.

Na realidade, a prescrição aplicável ao caso é quinquenal, nos
termos da Súmula nº 291 do Superior Tribunal de Justiça:

“A  ação  de  cobrança  de  parcelas  de
complementação de aposentadoria pela previdência
privada prescreve em cinco anos.”

Contudo, não houve prescrição do direito de ação, pois quando
a postulação dirige-se a diferenças de prestações previdenciárias, não há falar
em  prescrição  do  fundo  de  direito,  pois  prescrevem  apenas  as  parcelas
anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  Cível.  Ação
ordinária  de  cobrança  c/c  obrigação  de  fazer.
Prejudicial.  Prescrição.  Cobrança  de
complementação  de  aposentadoria.  Prestação  de
trato  sucessivo.  Incidência  quanto  as  parcelas
vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da
ação. Rejeição. A cobrança de complementação de
aposentadoria,  referente  ao  auxílio  cesta
alimentação trata-se de prestação de trato sucessivo,
razão  pela  qual  não prescreve  em sua  totalidade,
mas tão somente, aquelas parcelas vencidas há mais
de  cinco  anos  do  ajuizamento  da  ação.
PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  Cível.  Ação
ordinária  de  cobrança  c/c  obrigação  de  fazer.
Benefício. Cesta Alimentação. Auxílio recebido pelos
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funcionários  da  ativa.  Extensão  aos  inativos.
Impossibilidade.  Modificação  do  entendimento
jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.
Entendimento  dominante  na  jurisprudência.
Provimento do apelo. O Superior Tribunal de Justiça
firmou novo entendimento, com diversos precedentes,
decidindo que o auxílio cesta alimentação é verba de
caráter  indenizatória,  que  não  integra  a
complementação  de  aposentadoria  de  inativo.”
(TJPB;  APL  0034124-80.2010.815.2001;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 29/08/2016; Pág. 11)
– (grifo nosso).

Rejeito, portanto, a referida prejudicial.

2. Do Mérito

O  Novo  Código  de  Processo  Civil  trouxe  uma  Subseção
específica  acerca  do  Julgamento  dos  Recursos  Extraordinário  e  Especial
Repetitivo (arts. 1.036 a 1.041), estabelecendo: 

“Art.  1.036.  Sempre  que  houver  multiplicidade  de
recursos  extraordinários  ou  especiais  com
fundamento em idêntica questão de direito,  haverá
afetação  para  julgamento  de  acordo  com  as
disposições desta Subseção, observado o disposto no
Regimento Interno do Supremo Tribunal  Federal  e
no do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de
justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2
(dois)  ou  mais  recursos  representativos  da
controvérsia,  que serão encaminhados ao Supremo
Tribunal  de  Justiça  ou  ao  Superior  Tribunal  de
Justiça  para  fins  de  afetação,  determinando  a
suspensão  do  trâmite  de  todos  os  processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no
Estado ou na região conforme o caso.”

“1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I – o presidente ou o vice-presidente do tribunal de
origem negará seguimento aos recursos especiais ou
extraordinário sobrestados na origem, se o acórdão
recorrido  coincidir  com  a  orientação  do  tribunal
superior;
II –  o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem,  reexaminará  o  processo  de  competência
originária,  a  remessa  necessária  ou  o  recurso
anteriormente  julgado,  se  o  acórdão  recorrido
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contrariar a orientação do tribunal superior.” (grifo
nosso).

O referido mecanismo de julgamento por amostragem pode ser
utilizado nos casos de multiplicidade de recursos especiais com fundamento
em  idêntica  questão  de  direito,  visando,  primordialmente,  a  redução  de
demandas a serem analisadas no Superior Tribunal de Justiça.

Em  relação  à  matéria  objeto  da  presente  ação,  diante  da
multiplicidade  de  recursos  que  ascenderam  à  Corte  Superior,  decidiu  o
Superior  Tribunal  de  Justiça  em  recurso  repetitivo,  Recurso  Especial
1207071/RJ, publicado no DJe de 08-08-2012, na qual figurou como Relator a
i. Ministra Maria Isabel Gallotti, ser incabível a incorporação do auxílio cesta-
alimentação  aos  proventos  de  complementação de aposentadoria  pagos por
entidade fechada de previdência privada, nos seguintes termos:

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

Dessa forma, em observância ao disposto no inciso II do artigo
1.040 do Novo Código Processual Cível, passo a rever as decisões anteriores,
no que concerne ao direito de os servidores inativos verem integrado à sua
aposentadoria complementar o benefício em questão.

A relatora à época, Desembargadora Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti (fls.  250/259), entendeu que o auxílio cesta-alimentação
constitui  verdadeira  parcela  remuneratória  incorporada  ao  vencimento  do
trabalhador, razão por que é extensiva àqueles que já estão aposentados ou a
seus respectivos pensionistas, mantendo a sentença, que condenou a parte ré a
incorporar o valor do benefício ao valor da pensão da autora. 

Embora o entendimento esposado na Decisão vergastada tenha
prevalecido  durante  muito  tempo  perante  esta  Egrégia  Corte  de  Justiça,  o
colendo Superior  Tribunal  de  Justiça  passou  a  decidir  de  maneira  diversa,
pacificando  sua  concepção  através  do  julgamento  do  REsp  1.207.071/RJ,
como dito.

Naquela oportunidade, a Corte Superior, encarregada de ditar a
derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela
uniformidade da sua aplicação, fixou a tese de que o auxílio cesta-alimentação
constitui parcela de caráter indenizatório que não integra a remuneração nem a
base de cálculo do benefício, em virtude da natureza reparatória de tal verba.
Vejamos trecho do julgado:

“Verifico,  pois,  que  a  extensão  de  vantagens
pecuniárias  ou  mesmo  reajustes  salariais
concedidos  aos  empregados  de  uma  empresa  ou
categoria profissional, de forma direta e automática,
aos proventos de complementação de aposentadoria
de  ex-integrantes  dessa  mesma  empresa  ou
categoria  profissional,  independentemente  de
previsão  de  custeio  para  o  plano  de  benefícios
correspondente,  não  se  compatibiliza  com  o
princípio do mutualismo inerente  ao  regime fechado
de previdência  privada e  nem com dispositivos  da
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Constituição e da legislação  complementar acima
mencionada,  porque   enseja   a   transferência  de
reservas  financeiras  a  parcela  dos   filiados,
frustrando  o  objetivo   legal   de  proporcionar
benefícios  previdenciários  ao  conjunto  dos
participantes e assistidos, a quem, de fato, pertence o
patrimônio constituído.”

Nesse  pensar,  é  de  se  ponderar  que  a  parcela  indenizatória
perseguida não fora incluída previamente no cálculo do valor de contribuição
para o plano de custeio da entidade, motivo pelo qual a determinação para o
pagamento  desses  valores  ensejaria  desequilíbrio  atuarial  do  plano,
acarretando prejuízo para os participantes e assistidos.

Neste ponto, anoto que a Lei Complementar nº 108/2001, que
rege as entidades de previdência privada e suas relações com seus filiados, em
seu  art.  3º,  parágrafo  único,  veda  expressamente  o  repasse  de  ganhos  de
produtividade, abono e vantagens de quaisquer naturezas para os benefícios de
complementação de aposentadoria. De seu turno, o art. 6º do mesmo diploma
legal preceitua que “o custeio dos planos de benefícios será responsabilidade
do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos”. 

Logo,  não  encontra  respaldo  legal  a  extensão  da  vantagem
pecuniária  concedida  aos  empregados  em  atividade  aos  ex-integrantes  da
instituição  financeira,  sem que  exista  previsão  de  custeio  para  o  plano  de
benefícios correspondente.

Cumpre  asseverar,  ainda,  que  a  prestação  em  comento,
concedida  de  forma  voluntária  pelo  banco  aos  empregados  em  atividade,
possui nítido caráter indenizatório e não salarial, pois idealizado com o fito de
ressarcir  o  empregado das  despesas  com alimentação durante a  jornada  de
trabalho.  Tal  fato,  por  si  só,  inviabiliza sua incorporação aos proventos de
complementação de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada. 

Por essas razões, é de se concluir que o caráter indenizatório do
auxílio cesta alimentação afasta a sua incorporação ao salário para quaisquer
efeitos, e, por consequência, não se estende aos servidores inativos.

 Esta egrégia Corte de Justiça comunga da mesma compreensão
a respeito da matéria, senão vejamos: 

“AÇÃO  RESCISÓRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  AUXÍLIO  CESTA-ALIMENTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.  PRETENSÃO  DE
DESCONSTITUIÇÃO.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA.  CAUSA  QUE
VERSA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE PREVI-
DÊNCIA  PRIVADA.  PROCESSAMENTO  QUE
DEVE SE DAR PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  REJEIÇÃO.  ARGUIÇÃO  DE
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DECADÊNCIA,  EM  SEDE  DE  CONTESTAÇÃO.
INTENTO  DE  CONSIDERAÇÃO  DO  TERMO
INICIAL DE CONTAGEM EM DATA DIVERSA DO
EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA
DECISÃO.  INEXISTÊNCIA.  INGRESSO  DENTRO
DO  PRAZO  LEGAL.  COMPROVAÇÃO.  NÃO
ACOLHIMENTO. MÉRITO. JUÍZO RESCINDENTE.
DIVERGÊNCIA  DO  SENSO  DEFLAGRADO  NO
FEITO  COM  A  ATUAL  ORIENTAÇÃO  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  FIRMADA
EM RECURSO REPETITIVO. DESCONSTITUIÇÃO
DA  SENTENÇA.  JUÍZO  RESCISÓRIO.  AUXÍLIO
CESTA-ALIMENTAÇÃO.  CARÁTER  SALARIAL.
NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  COMPLEMENTAÇÃO
DE  APOSENTADORIA.  IMPOSSIBILIDADE.
VERBA INDENIZATÓRIA.  IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO ORIGINÁRIO.  A ação  rescisória  é  ação
autônoma  de  impugnação,  de  competência  do
Tribunal  de  Justiça,  cujo  ajuizamento  provoca  a
instauração de novo processo e nova relação jurídica
processual,  desta  feita  com  o  objetivo  de
desfazimento  da  coisa  julgada  material,  em
consonância  com  o  regime  jurídico  disposto  no
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  art.  485  e
seguintes. A rescisória possui condições específicas
da ação, quais sejam, a existência de uma sentença
de mérito transitada em julgado e a configuração de
um dos fundamentos de rescindibilidade, além de se
observar  o  prazo  decadencial  de  dois  anos.  Na
esteira  do  posicionamento  adotado  pelo  Superior
Tribunal  de  Justiça,  é  da  competência  da  Justiça
Estadual  e  não  da  Justiça  do  Trabalho,  o
processamento e julgamento das causas que versem
sobre complementação de previdência privada. Não
há que se falar em decadência do direito de propor
ação rescisória, se a demanda desconstitutiva restou
intentada dentro do prazo de 2 (dois) anos, contados
do trânsito em julgado da última decisão. Em face do
entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial
nº  1.207.071/RJ,  sob  a  sistemática  dos  recursos
repetitivos,  no  sentido  de  que  o  benefício  cesta-
alimentação  não  possui  caráter  salarial,  mas  sim,
indenizatório, não podendo, pois, ser incorporado na
complementação  de  aposentadoria  paga  aos
inativos,  é  de  se  dar  procedência  à  demanda
desconstitutiva,  rescindindo-se  a  sentença  de
primeiro grau e procedendo-se ao novo julgamento
da  causa,  para  julgar  improcedente  o  pedido
originário.”  (TJPB; AR 2002305-75.2013.815.0000;
Segunda  Seção  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
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Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho;  DJPB
22/02/2017; Pág. 8).

E,

“PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  Cível.  Ação
ordinária  de  cobrança  c/c  obrigação  de  fazer.
Prejudicial.  Prescrição.  Cobrança  de
complementação  de  aposentadoria.  Prestação  de
trato  sucessivo.  Incidência  quanto  as  parcelas
vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da
ação. Rejeição. A cobrança de complementação de
aposentadoria,  referente  ao  auxílio  cesta
alimentação trata-se de prestação de trato sucessivo,
razão  pela  qual  não  prescreve  em sua  totalidade,
mas tão somente, aquelas parcelas vencidas há mais
de  cinco  anos  do  ajuizamento  da  ação.
PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  Cível.  Ação
ordinária  de  cobrança  c/c  obrigação  de  fazer.
Benefício. Cesta Alimentação. Auxílio recebido pelos
funcionários  da  ativa.  Extensão  aos  inativos.
Impossibilidade.  Modificação  do  entendimento
jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.
Entendimento  dominante  na  jurisprudência.
Provimento do apelo. O Superior Tribunal de Justiça
firmou novo entendimento, com diversos precedentes,
decidindo que o auxílio cesta alimentação é verba de
caráter  indenizatória,  que  não  integra  a
complementação  de  aposentadoria  de  inativo.”
(TJPB;  APL  0034124-80.2010.815.2001;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB  29/08/2016;  Pág.
11).

Assim sendo, considerando a necessidade dar efetividade aos
princípios da celeridade,  efetividade e segurança jurídica,  entendo por bem
aderir à orientação do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
com  base  na  Lei  nº  11.672/08,  para  julgar  improcedentes  os  pedidos
formulados na inicial.

Isso posto, exerço o juízo de retratação, na forma do art. 1.040,
inciso II, do Novo Código de Processo Civil, para alterar o acórdão proferido
às fls. 250/259, REJEITANDO as prefaciais arguidas e, no mérito, DANDO
PROVIMENTO à apelação interposta pela PREVI – Caixa de Previdência
dos  Funcionários  do  Banco  do  Brasil,  julgando  improcedente  a  ação  de
cobrança ajuizada por Adalice de Medeiros Rizel. 

Em  razão  da  reforma  da  sentença,  condeno  a  autora  ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em  de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança por estar
sob o pálio da justiça gratuita.
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É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
      Desembargador Relator
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