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Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não tem caráter salarial
os benefícios dos Vales Cesta e Cesta Alimentação concedidos mediante Convenção
Coletiva de Trabalho, aos empregados da ativa, para fins de estendê-los aos inativos.

O benefício do tíquete ou cesta-alimentação, que se encontra atrelado à jornada de
trabalho realizada pelos beneficiários em atividade, não é extensível aos empregados
inativos.

Reposicionamento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.025212-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA -
APELANTE(S): ANTONIO ROSA - APELADO(A)(S): FORLUZ FUND FORLUMINAS
SEGURIDADE SOCIAL

A C Ó R D Ã O

     

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.

Belo Horizonte, 21 de março de 2012.

DES. MARCELO RODRIGUES,

Relator.

DES. MARCELO RODRIGUES (RELATOR)

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Antônio Rosa em face da sentença de f.
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706/710-TJ, pela qual o juiz singular julgou improcedente seu pedido inicial nos autos
da ação de cobrança movida contra Forluz Fundação Forluminas de Seguridade Social e
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da
gratuidade da justiça.

Houve interposição de embargos de declaração pelo autor às f. 712/713-TJ, acolhidos
pelo juiz singular para sanar omissão na sentença e rejeitar preliminar, f. 715-TJ.

Em suas razões recursais de f. 716/728-TJ, o apelante insurge-se contra a sentença
suscitando preliminar de revelia, posto que a apelada não comprovou a regularidade do
protocolo da contestação. No mérito, defende a extensão aos inativos dos reajustes
indiretos conferidos aos empregados em atividade, especificamente o tíquete
alimentação e o cartão lanche, que, no seu entender, nada mais é do que um reajuste
salarial disfarçado. Invoca tese de igualdade de rendimentos entre ativos e inativos e
afirma que a jurisprudência já reconheceu serem devidos como integrados ao salários os
benefícios concedidos aos empregados na ativa.

Sem preparo recursal, porquanto beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões às f. 730/741-TJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar

Revelia

Em que pese a pretensão do apelante de aplicação da pena de revelia à apelada, não há
como acolher sua preliminar.

Verifica-se que a apelada protocolou sua contestação no protocolo postal na data de
22.06.2011, conforme folha de rosto de f. 242-TJ.

Certo é que por motivos desconhecidos, a via do comprovante eletrônico que deveria
ser juntada aos autos foi extraviada, motivo pelo qual a apelada juntou o seu
comprovante eletrônico.

E neste ponto, incabíveis as ponderações do apelante, porquanto se verifica no
comprovante da apelada, f. 698-TJ, que consta o mesmo número do presente feito
(Número CNJ: 02521223920118130145), a mesma data de postagem daquela petição,
22.06.2011, e o nome do operador que realizou o ato igual ao carimbado na petição:
Michelle.

Portanto, não há que se falar em revelia, considerando-se que a contestação foi
protocolada tempestivamente e comprovada a regularidade do protocolo postal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

Mérito

Adentrando no mérito da demanda propriamente dito, tem-se que o foco central da
matéria que ora se discute, constitui-se em se estabelecer a natureza jurídica dos
benefícios e abonos concedidos pelas Convenções Coletivas de Trabalho.

E, quanto ao fato, apesar do posicionamento que vinha adotando até então, em relação
ao tema, curvo-me a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça, que à
unanimidade dos membros que compõem a Segunda Seção de Julgamento, pacificaram
o entendimento de que o auxílio cesta-alimentação, pagos aos empregados da ativa,
não tem natureza salarial, para fins de incorporar na suplementação paga aos inativos.
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E este entendimento é estendido a todos os demais benefícios concedidos com a mesma
natureza, qual seja, de caráter estritamente alimentar, referente ao programa de
alimentação do trabalhador, sem qualquer vinculação ao salário da categoria, o que
afasta sua inclusão no plano de complementação de aposentadoria.

Senão 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.

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).

Vale dizer, os benefícios e abonos são instituídos por meio de Convenção Coletiva ou
Acordo Coletivo de Trabalho, que foi assim conceituada pelo legislador ordinário, no art.
611, da Consolidação das Leis do Trabalho:

Convenção coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual, dois ou mais
sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições
de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais
de trabalho.

§ 1º. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais empresa da correspondente categoria econômica,
que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas
acordantes às respectivas relações de trabalho.

     

Assim, ainda que se trate de um acordo entre empregadores e empregados, sendo
inegável que uma Convenção ou Acordo Coletivo não pode estabelecer diferenciações no
tratamento dado entre os empregados ativos e os inativos, tendo em vista o
entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se conceder
referidos benefícios aos que se encontram em inatividade.
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Portanto, considerando o acima exposto, não há como se acolher o pedido do apelante,
já que, no tocante ao benefício pleiteado consignou-se que, indenizar, significa deferir
uma compensação por algo, e verificando que tal benefício teria exatamente essa
finalidade, somente os empregados da ativa poderiam por ele ser alcançados.

A interpretação proposta pela apelada das cláusulas das Convenções Coletivas de
Trabalho, conforme acostadas aos autos, encontra integral amparo na orientação do
Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que referida exclusão dos empregados inativos,
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, o que inviabilizaria a
manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios
contratado.

Os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição da República deflagram
um verdadeiro complexo de defesa disponibilizado a todos aqueles que se vêem
sofrendo lesão ou na iminência de sofrê-la, e um dos instrumentos de proteção foi
materializado sob a forma do princípio da igualdade, caracterizado como um direito de
terceira geração.

Trata-se de uma prescrição descritiva que materializa poderes de titularidade coletiva
atribuídos amplamente a quaisquer formações sociais, consagrando-se num princípio
maior e constitutivo do sobrepujado processo de desenvolvimento, difusão e pleno
acolhimento dos direitos humanos, que é o princípio da solidariedade.

Todavia, tendo sido expressamente afastado o entendimento de que se estaria
privilegiando os empregados da ativa, em detrimento dos inativos, mediante uma
interpretação restritiva aos dispositivos constantes das convenções coletivas de
trabalho firmadas, a ensejar um tratamento diferenciado entre eles, impõe-se rechaçar a
pretensão do apelante.

À luz destas considerações, nego provimento ao recurso para manter íntegra a sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais pelo apelante, entretanto, suspensa a exigibilidade da cobrança em
razão de estar amparado pelo benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei
1.060, de 1950, tal como se acha em vigor.

DES. MARCOS LINCOLN (REVISOR)

V O T O

No caso dos autos, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador
Marcelo Rodrigues, para rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, apenas
esclarecendo que, ao contrário do "auxílio cesta-alimentação", o tíquete refeição recebido
pelos empregados não pode ser estendido aos aposentados.

É como voto.

DESEMBARGADOR MARCOS LINCOLN

REVISOR

DES. WANDERLEY PAIVA

V O T O

No caso concreto, por se tratar a verba pleiteada de tíquete alimentação, acompanho às
inteiras o voto proferido pelo I. Relator Marcelo Rodrigues.

SÚMULA: "REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO."
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