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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002609-90.2011.815.2001
ORIGEM                 : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR         :  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)       : José Carlos Fernandes Pajeu
ADVOGADO(A/S)  : Valter de Melo – OAB/PB 7994
APELADO(A/S)      : Energisa Paraíba Dist. de Energia S/A
ADVOGADO(A/S)  : Erick Macedo – OAB/PB 10.033 e Fabio Antero – OAB/PB 
10.202

PROCESSUAL  CIVIL  – Apelação  Cível  –
Ação  de  Repetição  de  Indébito  e  danos
morais  –  PIS/COFINS  –  Energia  Elétrica  –
Repasse do ônus econômico das exações ao
consumidor – Legalidade – Incidência do art.
9º, § 3º, da Lei 8.987/1995 – Faturamento de
energia  reativa  –  FER  –  Legalidade  –
Resolução  nº  456/00  da  ANEEL  -
Desprovimento.

-  Consoante  caudalosas  jurisprudências  do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de
Justiça  Doméstico  o  repasse  do  valor
correspondente  ao  pagamento  da
Contribuição de Integração Social (PIS) e da
Contribuição  para  Financiamento  da
Seguridade  Social  (COFINS),  devidas  pela
concessionária  de  energia  elétrica,  aos
consumidores  é  legal,  através  do
embutimento dessas exações nas tarifas.

- Não há ilegalidade na cobrança dos valores
a  título  de  Faturamento  de  Energia  Reativa
amparada  na  Resolução  nº  456/00  da
ANEEL,  inerentes  à  relação  contratual
estabelecida com a concessionária. 
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M,  em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento à apelação cível,  nos termos do voto do relator  e da súmula do
julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

JOSÉ  CARLOS  FERNANDES  PAJEU
qualificado na exordial de fls. 02/07 moveu Ação de restituição de indébito c/c
obrigação  de  fazer  e  de  pagar  em  face  de  ENERGISA  PARAÍBA
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em sentença  exarada  às  fls.  27/28,  a  MM.
Juíza “a quo” julgou improcedente o pedido inicial, por entender legal o repasse
aos consumidores do PIS/COFINS, extinguindo o processo, com fundamento no
art. 269, I, do CPC. Custas pela autora, todavia suspensa nos termos do art. 12
da Lei 1060/50, uma vez que lhe deferiu a assistência judiciária gratuita.

Irresignado,  o  autor interpôs  recurso  de
apelação, requerendo a reforma do “decisium” com a procedência do pedido,
alegando a ilegalidade do repasse dos custos relativos ao PIS e ao COFINS.
Trouxe à colação julgado do STJ para corroborar suas alegações, citou o Resp.
Nº 1.188.674/RS (fls. 31/36).

Devidamente  intimada,  a  Energisa  Paraíba
Distribuidora de Energia S/A apresentou contrarrazões, alegando a legalidade da
discriminação  do  encargo  econômico  referente  ao  Pis/Cofins  na  fatura  de
energia  elétrica  e  a  inviabilidade da  indenização.  Dessa forma,  pugnou pelo
desprovimento do pleito recursal, com a consequente manutenção da sentença
em todos os seus termos (fls. 41/55)

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito (fls.
84).

É o relatório. 
VOTO
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O cerne da questão é determinar se é legal ou
não o repasse das contribuições sociais PIS (Programa de Integração Social) e
COFINS (Contribuição para financiamento da Seguridade Social) realizado pela
apelada em suas tarifas de prestação de serviço de energia elétrica. 

Analisando  os  autos,  observa-se  que  os
argumentos expostos pelo autor, ora apelante, não merecem prosperar, tendo
em  vista  que  tanto  este  Tribunal  de  Justiça  quanto  o  STJ  já  firmaram
entendimento  pela  legalidade  do  repasse  do  valor  correspondente  ao
pagamento  do  PIS  e  do  COFINS,  devidas  pela  concessionária  aos
consumidores, através do embutimento dessas exações nas tarifas de energia
elétrica.

Ademais,  o  art.  9º,  §  3º,  da  Lei  8.987/1995
garante esta prática, ao dispor sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal:

Art.  9º A tarifa  do serviço público concedido será fixada
pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada
pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no
contrato.
(…) omissis
§  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.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO.  SERVIÇO  PÚBLICO  CONCEDIDO.
ENERGIA  ELÉTRICA.  TARIFA.  REPASSE  DAS
CONTRIBUIÇÕES  DO  PIS  E  DA  COFINS.
LEGITIMIDADE.  1.  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. 2. Recurso Especial improvido.
Acórdão  sujeito  ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC  e  da
Resolução STJ 08/08. (STJ, REsp 1185070/RS, Rel. Ministro
TEORI  ALBINO ZAVASCKI,  PRIMEIRA SEÇÃO,  julgado
em 22/09/2010, DJe 27/09/2010).

No  mesmo  sentido,  a  Primeira  Turma  se
posicionou:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIÇO  PÚBLICO
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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 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).

A Segunda Turma do mesmo Pretório também
entendeu  sobre  a  legalidade  do  repasse  econômico  da  PIS  e  COFINS  nas
faturas de energia elétrica. Veja-se:

TRIBUTÁRIO.  PIS  E  COFINS.  LEGALIDADE  DO
REPASSE  NAS  TARIFAS  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
MATÉRIA  JULGADA  SOB  REGIME  DOS  RECURSOS
REPETITIVOS (REsp 1.185.070/RS).
1.  A  decisão  agravada  foi  baseada  na  jurisprudência
pacífica  desta  Corte,  com  manifestação,  inclusive,  da
Primeira  Seção  deste  Tribunal  em  sede  de  recurso
representativo  da  controvérsia  (REsp  1.185.070/RS),  no
qual se assentou pela legitimidade do repasse econômico
do PIS e da COFINS nas tarifas de energia elétrica.
2.Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  127.151/RS,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/05/2012, DJe 14/05/2012)

E:

TRIBUTÁRIO.  LEGITIMIDADE  DO  REPASSE
ECONÔMICO  DE  PIS  E  COFINS  NAS  FATURAS  DE
ENERGIA ELÉTRICA.  MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO
DOS  RECURSOS  REPETITIVOS.  RESP  PARADIGMA
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1.185.070/RS.  ANÁLISE  DE  DISPOSITIVOS  DA  CF.
INVIABILIDADE.
1.  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 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.
2. A possibilidade de o Supremo Tribunal Federal modificar
o  entendimento,  o  que,  a  rigor,  aplica-se  a  toda
jurisprudência,  não  implica  direito  ao  sobrestamento  de
recursos  no  âmbito  desta  Corte  (EDcl  no  AgRg  no  Ag
1315075/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 14/06/2011, DJe 31/08/2011).
3. Descabe ao STJ examinar na via especial, nem sequer a
título  de  prequestionamento,  eventual  violação  de
dispositivo  constitucional,  pois  é  tarefa  reservada  ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Aplica-se ao caso a multa do art. 557, § 2º do CPC no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
por  questionamento  de  matéria  já  decidida  em  recurso
repetitivo.
Agravo regimental improvido
(AgRg  nos  EDcl  no  Ag  1417029/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
19/04/2012, DJe 26/04/2012)

No  Supremo Tribunal Federal foi  editada a
Súmula nº 659:

 -  É  legítima  a  cobrança  da  COFINS,  do  PIS  e  do
FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica,
serviços  de  telecomunicações,  derivados  de  petróleo,
combustíveis e minerais do País.

No mesmo sentido já decidiu esta Corte:

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
Direito  tributário.  Ação  declaratória.  Tutela  antecipada.
Repasse do PIS e da COFINS sobre os serviços de energia.
elétrica.  Cabimento.  Provimento do recurso.  - Tratando-se
de  mera  transferência  econômica  do  custo  do  serviço,  a
carga tributária relativa a PIS/COFINS pode ser repassada
aos  contribuintes  de  fato  e  devem arcar  com tais  custos,
permanecendo inalterada a relação jurídico-tributária entre
a concessionária e a União. Inteligência do artigo 9º, §3º,
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da Lei n. 8.987/1995. - 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.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020090290293001  -
Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES
MONTEIRO - j. Em 14/01/2010).

E:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA,  C/C  COM
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  DANO  MORAL.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  CONCEDIDA.
IRRESIGNAÇÃO.  COBRANÇA  DE  PIS  E  COFINS
REPASSADAS  AO  CONSUMIDOR.  POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DA LEI N 8.987/95. PROVIMENTO DO
AGRAVO.  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. (…) 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020100083274001  -
Órgão  (3ª  Câmara  Civel)  -  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SA E BENEVIDES - j. Em 18/05/2010.)

Por tais razões,  NEGA - SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior 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  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
15 de agosto de 2017. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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