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Gabinete do Desembargador
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Decisão Monocrática (Terminativa) 
Apelação Cível – nº. 0001736-27.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Marcos Antônio da Costa Silva - Adv.: Valter de Melo 

Apelada: Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A. –  Adv.: Fábio 
Anterio Fernandes

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
REPASSE DE PIS E COFINS NAS FATURAS 
MENSAIS –  LEGALIDADE - CUSTO DO 
SERVIÇO - TRANSFERÊNCIA ECONÔMICA DOS 
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE - 
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGUIMENTO 
NEGADO.

− Não é ilegal a inclusão do valor das 
contribuições PIS/PASEP e COFINS no valor da 
tarifa na prestação do serviço público de 
fornecimento de energia elétrica.

− Art.  557,  caput,  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" . 
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Vistos, etc. 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcos 
Antônio da Costa Silva, contra sentença de fls. 151/152 proferida pelo 
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa-PB, que 
julgou improcedente o pedido contido na inicial, nos autos da Ação de 
Restituição de Indébito c/c Obrigação de Fazer e Pagar manejada contra a 
Energisa - Paraíba Distribuidora de Energia S.A. 

Dos autos vê-se que a controvérsia cinge-se a 
transferência do ônus financeiro relativo ao PIS e COFINS ao consumidor, 
onde o mesmo alega ser manifestadamente ilegal, requerendo, além da 
repetição de indébito, a fixação de danos morais.

O Magistrado sentenciante julgou improcedente o feito, 
condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e horários 
advocatícios, mas suspensos em virtude de que o mesmo é beneficiário da 
justiça gratuita. 

Insatisfeito, o  apelante intentou o presente Recurso 
Apelatório (fls. 154/157), requerendo, que seja julgado procedente o 
pedido inicial. 

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 167/183. 

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo 
prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito. (fls. 189/191)

É o relatório.

D E C I D O 

A  matéria  aqui  tratada  dispensa  maiores  delongas, 
porquanto  plenamente  pacificada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça, 
através  de  acórdãos,  utilizando-se  até  o  procedimento  dos  recursos 
repetitivos por ocasião do julgamento do REsp 1.185.070/RS, de relatoria 
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do Min. Teori Albino Zavascki, em 22.09.2010, ocasião em que se 
consolidou o entendimento acerca da legalidade do repasse econômico da 
PIS e COFINS nas faturas de energia elétrica, pois é da natureza onerosa 
e sinalagmática dos contratos de prestação dos serviços públicos que a 
contraprestação a cargo do consumidor seja suficiente para retribuir os 
custos suportados pelo prestador, razão pela qual se incluem também, na 
fixação do seu valor, os encargos de natureza tributária, com a 
manutenção, durante toda a sua vigência do equilíbrio econômico-
financeiro original.

Senão vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO 
CONCEDIDO. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA. 
REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA 
COFINS. LEGITIMIDADE. RECURSO ESPECIAL 
REPETITIVO RESP N. 1.185.070-RS. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C DO CPC. 
OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
COMPETÊNCIA DO STF. 1. Hipótese em que se 
discute a impossibilidade de repasse do PIS e 
da COFINS para as tarifas de energia 
elétrica.2. A Primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento 
do Recurso Especial 1.185.070/RS, da 
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, 
submetido ao regime dos recursos 
repetitivos (artigo 543-C do Código de 
Processo Civil), firmou entendimento no 
sentido de que "é legítimo o repasse às 
tarifas de energia elétrica do valor 
correspondente ao pagamento da 
Contribuição de Integração Social - PIS e 
da Contribuição para financiamento da 
Seguridade Social - COFINS devido pela 
concessionária". 3.  Mostra-se inviável a 
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apreciação de ofensa a dispositivos 
constitucionais, uma vez que não cabe a esta 
Corte, em sede de recurso especial, o exame 
de matéria constitucional, cuja competência é 
reservada ao STF.  4. Agravo regimental não 
provido”. (AgRg no REsp 1195082/RS, Rel. 
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 
23/11/2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 
FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM A DECISÃO. 
SÚMULA 182/STJ. LEGITIMIDADE DO 
REPASSE ECONÔMICO DE PIS E COFINS NAS 
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA 
SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS 
REPETITIVOS. 1. É inviável o agravo que 
deixa de atacar especificamente os 
fundamentos da decisão agravada. Incidência 
da Súmula 182/STJ. 2. Em agravo regimental 
o agravante limitou-se a alegar violação de 
dispositivos constitucionais, sem, contudo, 
rebater o fundamento da decisão agravada, 
qual seja, a legalidade do repasse econômico 
da PIS e COFINS nas faturas de energia 
elétrica. 3. Ademais, apenas para 
esclarecimento, a matéria discutida nos 
autos foi submetida ao rito dos recursos 
repetitivos no julgamento do REsp 
1.185.070/RS, de relatoria do Min. Teori 
Albino Zavascki, em 22.9.2010, ocasião em 
que se consolidou o entendimento acerca da 
legalidade do repasse econômico da PIS e 
COFINS nas faturas de energia elétrica, pois é 
da natureza onerosa e sinalagmática dos 
contratos de prestação dos serviços públicos 
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que a contraprestação a cargo do consumidor 
seja suficiente para retribuir os custos 
suportados pelo prestador, razão pela qual se 
incluem também, na fixação do seu valor, os 
encargos de natureza tributária, com a 
manutenção, durante toda a sua vigência do 
equilíbrio econômico-financeiro original. 
Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl 
no REsp 1192619/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
09/11/2010, DJe 17/11/2010)

Dessa  forma,  comporta  a  análise  monocrática, 
conforme dispõe o caput, do art. 557, do Código de Processo Civil.

Como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é 
totalmente legal  a inclusão da cobrança de PIS e COFINS nas contas de 
energia elétrica cobrada pela Energisa  aos consumidores.

Mesmo a jurisprudência se posicionando nesse 
sentindo, há leis que disciplinam essa matéria e também permitem a 
cobrança do PIS e COFINS nas contas de energia elétrica. 

A Lei nº 10.637/2002 dispõe o seguinte:

“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem 
como fato gerador o faturamento mensal, 
assim entendido o total das receitas auferidas 
pela pessoa jurídica, independentemente de 
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o 
total das receitas compreende a receita bruta 
da venda de bens e serviços nas operações 
em conta própria ou alheia e todas as demais 
receitas auferidas pela pessoa jurídica.”

A Lei nº 10.833/2003, também disciplina o seguinte:
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“Art. 1º A Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS, com a 
incidência não-cumulativa, tem como fato 
gerador o faturamento mensal, assim 
entendido o total das receitas auferidas pela 
pessoa jurídica, independentemente de sua 
denominação ou classificação contábil.
§ 1º –  Para efeito do disposto neste 
artigo, o total das receitas compreende a 
receita bruta da venda de bens e serviços 
nas operações em conta própria ou 
alheia e todas as demais receitas 
auferidas pela pessoa jurídica.” (grifei)

Por sua vez, Lei nº 9.987/95, estabelece o seguinte:

“Art. 9º –  A tarifa do serviço público 
concedido será fixado pelo preço da proposta 
vencedora da licitação e preservada pelas 
regras de revisão previstas nesta Lei, no 
edital e no contrato.
(...)
§ 3º –  Ressalvados os impostos sobre a 
renda a criação alteração ou extinção de 
quaisquer tributos ou encargos legais, 
após a apresentação da proposta, quando 
comprovado seu impacto, implicará a 
revisão da tarifa, para mais ou para 
menos conforme o caso.” (grifei)

Pelo exposto acima, embora a concessionária de serviço 
público seja contribuinte das obrigações, ainda que de forma indireta, os 
custos decorrentes da carga tributária dos tributos diretos, assim como os 
demais custos do serviço podem ser repassados aos consumidores, pois 
trata-se de uma mera transferência econômica do custo do serviço.
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Desta forma o modelo tarifário baseado no custo do 
serviço não torna a apelada sujeito passivo da obrigação tributária, pois a 
inclusão dos mencionados custos na tarifa de energia elétrica, não 
corresponde ao pagamento dos tributos, mas compõem a despesa 
operacional da atividade empresarial relacionadas com o fornecimento de 
energia elétrica.

Portanto, o repasse do PIS e da COFINS aos 
consumidores, representa uma transferência econômica, já que esses são 
custos da empresa e o modelo tarifário nele se ampara, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Cuidando-
se de tributos, a possibilidade abrange as contribuições.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através 
da Resolução nº 193/2005, estabeleceu o seguinte:

   
“Art. 12 –  Fica a SAELPA autorizada a 
incluir no valor a ser pago pelo 
consumidor, a partir de 28 de agosto de 
2005, a exemplo do ICMS, as despesas 
do PIS/PASEP e da COFINS efetivamente 
incorridas pela concessionária, no 
exercício da atividade de distribuição de 
energia elétrica.
Parágrafo único. Em função de eventual 
variação mensal da alíquota efetiva do 
PIS/PASEP e da COFINS, bem como da 
defasagem entre o valor pago e o 
correspondente valor repassado para o 
consumidor, a SAELPA poderá compensar 
essas eventuais diferenças no mês 
subseqüente.” (destaquei)

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça 
decidiu no Agravo de Instrumento nº 200.2009.010.969-1/001, de lavra 
do Excelentíssimo Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa, convocado em 
substituição a Excelentíssima Desembargadora Maria das Neves do Egito 
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A. D. Ferreira, quando assim aduziu, “in verbis”:  

“Não é ilegal a contribuição do valor da 
contribuição PIS e da COFINS no valor das 
faturas mensais à prestação do serviço de 
energia elétrica, pois os encargos financeiros 
tributários da concessionária podem ser 
incluídos no valor da tarifa, quando 
comprovado seu impacto, nos termos do art. 
9º, § 3º, da Lei nº 8.897/95. Ponderação por 
meio do qual se conclui pela ausência da 
verossimilhança das alegações.”

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 557, caput, 
do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, mantenho incólume a 
decisão vergastada. 

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 13 de agosto de 2014. 

 Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                              R E L A T O R

                                                                         AL
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