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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022610-33.2010.815.2001.
Origem : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
Advogado : Rafael Rodrigues Neves Gomes OAB/PB 15.626
Apelado : Roberto Germano Bezerra Cavalcante Júnior OAB/PB 10.217
Advogado : Em causa própria.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
COM  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.   PRESCRIÇÃO.
ARTIGO  205  DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  2002.
PRECEDENTES  DO  STJ. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONCESSIONÁRIA  QUE
CLASSIFICA  ERRONEAMENTE  TARIFA  DE
UNIDADE  CONSUMIDORA.  MAJORAÇÃO
DOS  ENCARGOS  DO  CONSUMIDOR.
PAGAMENTO  REALIZADO  A  MAIOR.
REPETIÇÃO  EM  DOBRO  DOS  VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC.
APLICABILIDADE.  MÁ  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO QUE RESULTOU EM COBRANÇA
INDEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  “A  Primeira Seção desta Corte,  no julgamento
REsp. 1.113.403/RJ, da  relatoria  do  Ministro  Teori
Albino   Zavascki,  DJe  15/9/2009,  submetido   ao
regime  dos  recursos  repetitivos do artigo 543-C do
CPC/73,   firmou  entendimento  de  que  a  ação de
repetição de indébito de  tarifas  de  energia  elétrica
se  sujeita  ao  prazo  prescricional  estabelecido   no
Código  Civil,  podendo  ser  vintenário, na forma
estabelecida   no   artigo  177  do  Código  Civil  de
1916, ou decenal, de acordo com o previsto no artigo
205  do  Código  Civil  de  2002.”(AgRg  no  AREsp
22.831/RS,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  02/06/2016,  DJe
08/06/2016)
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-  Nos termos do artigo 18,  §1º,  da  Resolução ,  “a
concessionária  deverá  analisar  todos  os  elementos
de  caracterização  da  unidade  consumidora
objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a
que o consumidor tiver direito”

- Devem os valores serem devidamente restituídos ao
consumidor,  inclusive,  em dobro,  uma vez que,  em
virtude  de censurável  conduta  da concessionária  de
energia  de  equivocadamente  classificar  a  unidade
consumidora  e  sua  respectiva  tarifa e,  ainda,  de
embaraçar a  devida  correção tarifária,  propiciou ao
autor a majoração de seus encargos, enquadrando-se o
caso  nos  termos  do  parágrafo  único  do  art.  42  do
diploma consumerista.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento à Apelação, nos termos do voto do relator,
unânime.   

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Energisa Paraíba –
Distribuidora de Energia S/A contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
da 15ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição
de Indébito interposta por Roberto Germano Bezerra Cavalcante Júnior
em face da apelada. 

Na  peça  vestibular,  o  promovente  afirma  que  em  30  de
novembro de 2001 celebrou um contrato com a Empresa ré de fornecimento
de  energia  em  duas  unidades  consumidores,  sendo  uma  delas  referente  à
instalações para venda de combustível líquido, tudo conforme projeto elétrico
provado pela promovida, quando da solicitação das ligações.

Explica que a ré aplicou desde o início as tarifas previstas para
o Grupo “A”, mesmo que sua atividade se enquadre no grupo tarifário “B”,
ocasionando prejuízo ao autor.

Ressalta  que  ao  requerer  a  mudança  de  grupo  tarifário,  a
Energisa  não  atendeu  ao  pleito,  exigindo  que  a  autora  providenciasse  a
unificação de suas unidades de consumo. Aduz que tal exigência não encontra
respaldo na lei, principalmente no art. 18 da Resolução nº 456. Ademais, a
instalação de duas unidades foi exigência da própria concessionária  à época
das ligações, que gerou ao autor, inclusive, um custo maior.

Pleiteia, portanto, a declaração de ilegalidade de cobrança de
tarifa mais onerosa a contar de novembro de 2001,  e, ainda, a repetição do
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indébito, com a condenação da promovida a ressarcir em dobro o que cobrou
indevidamente do autor nas faturas mensais.

Juntou documentos (fls. 09/120).

Em contestação encartada às fls.  28, a Energisa Paraíba S/A,
alça preliminar de  carência de ação, porquanto já ter procedido a mudança
tarifária, litispendência e, por fim. Prejudicial de mérito -   prescrição  trienal
nos termos do art. 206, §3º, IV. 

Sustenta que a redução da demanda contratada não ocorreu por
culpa  exclusiva  do  autor,  que  não  procedeu  com  as  devidas  adequações
técnicas  requisitadas,  sendo  indevido  o  pleito  de  restituição/repetição  dos
valores pagos, porquanto inexistir má-fé da concessionária.

Audiência de conciliação inexitosa (fls. 156).

Sentenciou o Magistrado (fls.  199/202), julgando procedente a
demanda nos seguintes termos:

“  Ex  positis,  por  tudo mais  que  dos  autos  consta,
com base no art. 269, I, c/c art. 459, ambos do CPC,
ao tempo em que confirmo o deferimento da liminar,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:
a) declarar a ilegalidade da cobrança de tarifa mais
onerosa para o consumidor, a contar de novembro de
2001,  em  detrimento  do  disposto  na  Resolução
456/2000.
b)  condenar  a  demandada  (SAELPA  –  Sociedade
Anônima de Eletrificação da Paraíba) ao pagamento
da repetição de indébito, nos termos do art. 876 do
CC, condenando a requerida a ressarcir em dobro o
que  cobrou  indevidamente  do  autor  a  contar  de
30.11.2001 até a data em que perdurou a cobrança
indevida, em face da não aplicação da tarifa mais
vantajosa (grupo tarifário “b”),  com acréscimo de
juros  de  mora  a  partir  da  citação  (21.06.2010  –
juntada  solene  de  f.  27v)  e  correção  monetária  a
contar  das  datas  que  ocorreram  os  efetivos
pagamentos, cujo valor deve ser encontrado em sede
de  liquidação  de  sentença,  de  acordo  com  as
planilhas  acostadas  nos  autos  pelas  partes  (fls.
175/185 e 189/193).
c)  Condeno ainda a promovida ao pagamento das
custas  processuais  e  honorários  advocatícios  ,
fixados em 15% sobre o valor da condenação, ex vi
do art. 20, §3º, alínea “c”, da Lei Adjetiva Civil.”

Embargos  de  declaração  opostos  pela  Energisa  Paraíba  S.A.
(fls. 204/208) e rejeitados às fls. 224.
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A  ré  interpõe  recurso  apelatório,  arguindo  prejudicial  de
prescrição, pugnando pela aplicação do art.  206, §3º, IV do CC. No mérito
aduz  culpa  exclusiva  do  consumidor,  que  deixou  de  proceder  aos  ajustes
necessários  para  a  implementação da  tarifa  menor,  só  vindo a  cumprir  os
critérios estabelecidos na Resolução da ANEEL em 25 de abril de 2011. 

Contrarrazões às fls. 245/249.

A  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pleo  prosseguimento  do
recurso,  deixando  de  se  manifestar  quanto  ao  mérito  diante  da  falta  de
interesse público que enseje sua intervenção (fls. 256).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso e passo a analisá-lo. 

   I - Da prejudicial de mérito – Prescrição.  

Consoante relatado, a Energisa S/A interpõe recurso apelatório,
arguindo prejudicial de prescrição, pugnando pela aplicação do art. 206, §3º,
IV do CC, in verbis:

“Art. 206. Prescreve: 
§ 3o Em três anos: 
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento
sem causa;”

Pois bem. Em outra oportunidade, esta relatoria entendeu que.
tratando-se  de  relação  de  consumo,  aplicar-se-ia  o  prazo  prescricional
quinquenal previsto no art. 27 do CDC, que dispõe:

“art. 27 – Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à
reparação pelos danos caudados por fato do produto
ou do serviço prevista na Seção II  deste  Capítulo,
iniciando-se  a  contagem  do  prazo  a  partir  do
conhecimento do dano e de sua autoria.”

Entrementes,  revendo  tal  entendimento,  concordo  com  o
Magistrado a quo, que pontuou que o presente caso não traz uma pretensão de
reparação de  danos causados  por  defeitos  na prestação de  serviços,  mas o
anseio de restituir tarifa de serviço paga indevidamente.

Assim,  de  fato,  impossibilitado  resta  a  aplicação  o  prazo
prescricional  quinquenal  previsto  no  diploma legal  consumerista,  devendo,
pois, se observar o prazo previsto no art. 205 do CC/2002.
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Este é, inclusive, o pensar do Superior Tribunal de Justiça, ora
representado pelo recente julgado abaixo declinado:

“AGRAVO   REGIMENTAL   NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.  TARIFAS  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
PRAZO  PRESCRICIONAL.  DEVER  DE
INFORMAÇÃO   DAS   CONCESSIONÁRIAS.
OPÇÕES   TARIFÁRIAS.  RESOLUÇÃO  456/2000
DA  ANEEL.  ÓBICE  DA  SÚMULA  7/STJ  1.  É
deficiente  a fundamentação  do  recurso  especial
em  que  a  alegação  de  ofensa  ao  art.   535   do
CPC/73   se   faz  de  forma  genérica,  sem  a
demonstração  exata   dos  pontos  pelos  quais  o
acórdão  se  fez  omisso,  contraditório  ou   obscuro.
Aplica-se,  na hipótese,  o óbice da Súmula 284 do
STF.
Precedentes.
2.  A  Primeira Seção desta Corte,  no julgamento
REsp.  1.113.403/RJ,  da   relatoria   do   Ministro
Teori  Albino  Zavascki, DJe 15/9/2009, submetido
ao  regime  dos  recursos  repetitivos do artigo 543-C
do CPC/73,  firmou  entendimento de que a ação de
repetição de indébito de  tarifas  de  energia  elétrica
se  sujeita  ao  prazo  prescricional  estabelecido   no
Código  Civil,  podendo  ser  vintenário, na forma
estabelecida  no  artigo 177 do Código Civil de 1916,
ou decenal, de acordo com o previsto no artigo 205
do Código Civil de 2002.
Precedentes.
3.  Em  relação  ao  dever  de  a  concessionária
informar as opções tarifárias adequadas ao serviço
solicitado,  observa-se  que,  embora  o  recurso
especial  tenha alegado violação à Lei  Federal,  tal
questão é disciplinada  pela  Resolução  456/2000 da
ANEEL. O recurso especial não  pode  ser conhecido
no tocante à alegada matéria. Isso porque o referido
ato   normativo   não  se  enquadra  no  conceito  de
"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III,
a, da CF.
4.  Ademais,  a  alteração  das  conclusões  adotadas
pela Corte  de origem,   tal    como   colocada  a
questão   nas   razões   recursais,  demandaria,
necessariamente,  novo  exame  do  acervo  fático-
probatório  constante    dos   autos,   providência
vedada   em  recurso   especial,  conforme  o  óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 22.831/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
02/06/2016, DJe 08/06/2016)
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“ADMINISTRATIVO.   PROCESSUAL   CIVIL.
DECISÃO   QUE   INADMITIU  RECURSO
ESPECIAL.  FUNDAMENTO  INATACADO.
SÚMULA 182/STJ. ENERGIA ELÉTRICA.
ENQUADRAMENTO.  TARIFÁRIO.  PRESCRIÇÃO.
DEVER  DE  INFORMAÇÃO.  SÚMULA  7/STJ.
RESOLUÇÃO   456/2000   DA  ANEEL.   NORMA
QUE NÃO SE AMOLDA AO CONCEITO DE LEI
FEDERAL.
1.   Constata-se   que   o   Tribunal   de   origem
inadmitiu  o  Recurso Especial,  dentre  outros, sob
os  seguintes  fundamentos:  a)  ausência  de
malferimento ao estabelecido no artigo 535 do CPC;
b)  existência  de   fundamentação   das   decisões
proferidas  pela  Câmara Julgadora (arts.  165 e 458
do  CPC);  e  c)  consonância  do  acórdão  recorrido
com a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
2.  Nas  razões  do  Agravo,  verifica-se  que  a  parte
agravante deixou de impugnar de forma adequada a
incidência dos óbices retromencionados,  limitando-
se  a  reafirmar  outros  fundamentos de mérito do
Recurso Especial.
3.  Não se conhece de Agravo que deixa de impugnar
os fundamentos da decisão  que inadmitiu o Recurso
Especial.  Incidência,  por  analogia,  da  Súmula
182/STJ.
4.  A  Primeira  Seção,  no  julgamento  do  REsp
1.113.403/RJ,  de relatoria  do  Min. Teori Albino
Zavascki (DJe 15.9.2009), submetido ao  regime  dos
recursos  repetitivos  do  art.  543-C do Código de
Processo  Civil  e da Resolução STJ 8/2008, firmou
o  entendimento  de  que   incide   o   prazo
prescricional  estabelecido  pela  regra  geral  do
Código  Civil,  ou  seja, de 20 anos, previsto no art.
177 do Código Civil  de 1916, ou de 10 anos,  nos
termos  do  art.  205  do  Código  Civil  de   2002.
Observar-se-á,  na  aplicação  de um e de outro, se
for  o  caso,  a  regra  de  direito  intertemporal
estabelecida no art. 2.028 do Código  Civil  de  2002.
Também  se  adota  tal  orientação  em  relação  à
repetição   de  indébito  por  questão  referente  ao
enquadramento tarifário na prestação de serviço de
energia elétrica.
5.   A   respeito   do   dever  de  informação  da
concessionária  quanto  ao  regime   de   tarifas
aplicadas  e  da  conduta  da  fornecedora,  o  aresto
recorrido  resulta  da  análise de elementos fático-
probatórios  e  de  interpretação   de   normas  da
Resolução 456/2000 da ANEEL, razão pela qual  o
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presente  Recurso  Especial  esbarra  no  óbice  da
Súmula 7/STJ, além de não se amoldar ao permissivo
constitucional da alínea "a" do inciso  III  do  art.
105   da   CF/1988,  porquanto  o  aludido  diploma
infralegal  não  corresponde  a  lei  federal.
Precedentes:  AgRg  no  AREsp  137.204/SC,  Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 22.8.2012;  REsp  913.891/AL,  Rel.  Ministro
Castro  Meira,  Segunda  Turma,   DJe   24.8.2012;
AgRg no AREsp 5.774/RO, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.3.2012.
6. Agravo Regimental não provido”
(AgInt  no  AREsp  850.181/RS,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/05/2016, DJe 25/05/2016)

Neste último julgado, o Relator Ministro Herman Benjamim foi
enfático ao dispor especificamente sobre a repetição de indébito por questão
referente  ao  enquadramento  tarifário  na  prestação  de  serviço  de  energia
elétrica  (caso  dos  autos),  e  a  aplicação  do  prazo  decenal  do art.  205  do
CC/2002.

 Nesses  termos,  é  de  se  afastar  a  prejudicial  aventada,
porquanto tratar-se de demanda proposta em 27/10/2010.

II - Mérito

Consoante  relatado,  o  magistrado  primevo  condenou  a
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A ao pagamento em dobro
ao autor dos valores pagos indevidamente,  a  contar de 30.11.2001 até a data
em que perdurou a cobrança indevida, em face da não aplicação da tarifa mais
vantajosa (grupo tarifário “B”).

Defende-se  a  apelante  arguindo,  em  síntese,  aduz  culpa
exclusiva do consumidor, que deixou de proceder aos ajustes necessários para
a implementação da tarifa menor, só vindo a cumprir os critérios estabelecidos
na Resolução da ANEEL, em 25 de abril de 2011. 

 Não assiste razão o apelante, pelo que passo a expor:

De pórtico, é de se aclarar que a relação objeto deste pleito é
indiscutivelmente  consumerista,  submetendo-se  às  normas  e  princípios
dispostos no Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, analisando os documentos carreados aos autos,
verifica-se que desde o ano de 2001, quando o autor celebrou contrato com a
Empresa  ré  de  fornecimento  de  energia em  instalação  para  venda  de
combustível líquido, deveria a concessionária ter aplicado a tarifa “B”. 
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Assim,  por  responsabilidade  da  apelante,  o  autor  amargou
considerável  prejuízo,  pagando faturas  enquadradas  na  Tarifa  “A”,  quando
fazia jus à tarifa mais branda.

Ademais, não convence a tese da apelante de não ter procedido
ao  ajuste  requerido  pelo  autor  por  culpa  exclusiva  deste,  porquanto  ter  a
mesma aprovado os referidos projetos em 2001, omitindo-se em sua obrigação
de  aplicar  tarifa  mais  benéfica  ao  consumidor,  nos  termos  do  art.  18  da
Resolução nº 456, in verbis:

“Art.  18.  A concessionária  classificará  a  unidade
consumidora  de  acordo  com  a  atividade  nela
exercida, ressalvadas  as  exceções  previstas  nesta
Resolução.

§  1º  A  concessionária  deverá  analisar  todos  os
elementos  de  caracterização  da  unidade
consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais
vantajosa a  que  o  consumidor  tiver  direito,  em
especial  quando  a  finalidade  informada  for
residencial,  caso  em  que  a  classificação  será
definida  considerando  as  subclasses  Residencial,
Residencial  Baixa  Renda  ou  Rural  Agropecuária
Residencial.”

Ora,  fugiu  à  razoabilidade  a  conduta  da  ré  ao  exigir  do
consumidor “determinadas providências” para se corrigir erro perpetrado por
ela própria quando da ligação da energia no ano de 2001. Vejo, pois, que a
maior interessada em retificar o equívoco tarifário deveria ser a concessionária
de  energia,  entrementes,  conforme  se  afere  dos  autos,  a  ré  embargou  os
necessários reparos.
 

Patente resta o desrespeito da fornecedora de energia para com
o seu cliente, causando-lhe danos em virtude de sua má prestação do serviço,
uma vez que abusivamente lhe obrigou a pagar por tarifa mais elevada, mesmo
fazendo jus a encargo mais ameno. 

Assim,  vislumbro  prejuízo  a  ser  devidamente  restituído  ao
consumidor, que pagou  a mais pela desídia, abusividade e má prestação de
serviço  da  suplicante,  não  merecendo  retoque  neste  ponto  a  decisão  de
primeiro grau.

Quanto, à repetição dos valores em dobro, dispõe o CDC:

“  Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido  a  qualquer  tipo  de  constrangimento  ou
ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso,
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acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável.”

Assim,  devem  os  valores  serem  devidamente  restituídos  ao
consumidor,  inclusive,  em dobro,  uma  vez  que,  em  virtude  de  censurável
conduta  da  concessionária  de  energia  de  equivocadamente  classificar  a
unidade consumidora e sua respectiva tarifa e,  ainda, de embaraçar a  devida
correção  tarifária,  propiciou  ao  autor  a  majoração  de  seus  encargos,
enquadrando-se o caso nos termos do parágrafo único do art. 42 do diploma
consumerista.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO
CÍVEL, mantendo  íntegra  a  sentença  vergastada.  Honorários  advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação, incluído os recursais. 

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento,   o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do
Valle Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o
Exmo.  Dr.  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  com  jurisdição  limitada,  em
substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  Duda  de  Ferreira  do  Egito.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Francisco Antônio de Oliveira Sarmento,
Promotor  de  justiça  convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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