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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0022610-33.2010.815.2001
Origem    : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator     : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
Embargante : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
Advogado    : Rafael Rodrigues Neves Gomes OAB/PB 15.626
Embargado  : Roberto Germano Bezerra Cavalcante Júnior OAB/PB 10.217
Advogado     :  Em causa própria

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE  OU  ERRO
MATERIAL.  INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.  IMPOSSI-
BILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
REJEIÇÃO. 

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada,  após  pormenorizada  análise  fática  e  ju-
rídica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  rejeitar  os
embargos de declaração, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Embargos de Declaração  opostos pela  Energisa
Paraíba - Distribuidora de Energia contra o Acórdão – págs. 262/270 que
negou  provimento  ao  Apelo,  interposto  pelo  ente  embargante  em face  de
sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito
e Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela” ajuizada por Roberto Germano
Bezerra Cavalcante Júnior, apresentando a seguinte ementa:

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)

-  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.

Em suas  razões,  a  Energisa  alega  existir  obscuridade  e  erro
material, na medida em que afastou a incidência da prescrição de três anos
prevista no art.  206,§3.º,  IV,  do CC, para reconhecer o prazo prescricional
previsto no art. 205, do mesmo diploma. 

Acrescenta,  ainda,  que  o  acórdão  incorreu  em  omissão  na
medida  em que  não se  pronunciou sobre  a  tese  arguida  nas  contrarrazões
recursais  de  inexistência  de  má-fé  na  cobrança  realizada  em  face  do
embargado,  e  que  justificaria  a  condenação  desta  na  repetição  de  indébito



pretendida por este. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com efeito
modificativo, reformando o acórdão vergastado, bem ainda prequestionando
os dispositivos 206,§3.º, IV e 1.531 do CC e art. 42, do CDC.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  279/281),  sustentando  a
inexistência dos vícios apontados,  requerendo a condenação do embargante
em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da restituição objeto
da ação, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do NCPC. 

É o relatório.

VOTO.

Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil –
NCPC, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Desse modo,
pressupõe para sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a
possibilidade  de  eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.
Permite-se, assim, através deste recurso, aclarar-se o texto, de forma a que seja
amplamente entendido o respectivo teor.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  percebe-se  nitidamente  um
inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício embargável a
ensejar o acolhimento de recurso aclaratório. 

Na  hipótese  em  tela,  vê-se  claramente  que  o  acórdão
embargado solucionou o apelo, apreciando as questões suscitadas no caderno
processual de forma devidamente fundamentada, após pormenorizada análise
fática e jurídica dos dados constantes nos autos, não havendo que se cogitar
em falha que possa ser sanada por meio de embargos de declaração.

Na  razão  de  decidir,  ficou  bem  clara  a  aplicação  do  prazo
decenal do art. 205 do CC/2002, senão vejamos trecho do acórdão embargado:

“ 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.

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)

 
“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
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.”

Por outro lado, também não se vislumbra omissão no decisum
recorrido, uma vez que apreciou a ocorrência da má-fé a justificar a repetição
dos valores em dobro. A propósito, vale transcrever a parte do julgado no qual
houve o pronunciamento sobre essa questão.

“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,
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.”

Assim, as próprias razões expostas pelo ente embargante – não
apontando  efetiva  e  concretamente  qualquer  omissão,  obscuridade  ou
contradição – revelam que o acórdão se mostrou, em verdade, apenas contrário
às suas argumentações, tendo a Segunda Câmara Cível deste Colendo Tribunal
desprovido, à unanimidade, de seu agravo de instrumento.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas
apresentando argumentos  de rejulgamento da  causa,  confira-se  o aresto  do
Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.  1.  OMISSÃO  E  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE
DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  3.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os
argumentos veiculados nos embargos de declaração
opostos  na  origem  contra  o  aresto  local  não



consistem  na  indicação  de  nenhum  dos  vícios  de
expressão  (a  saber,  omissão,  obscuridade  ou
contradição), mas representam tentativa de obter o
rejulgamento da causa. Precedentes.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido,  de  modo  a  esgotar  a  prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts. 165 e 458 do CPC.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto
à  validade  do  laudo  pericial  produzido  e  sua
suficiência para comprovação dos fatos constitutivos
do direito do autor depende de reexame de fatos e
provas,  o  que  é  obstado  na  via  especial  (Súmula
7/STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ,  AgRg nos EDcl  no  AREsp 749.327/AL,  Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  18/08/2016,  DJe
25/08/2016).

Por tudo o que foi exposto, não havendo qualquer vício a ser
sanado  na  decisão  combatida,  não  merecem  ser  acolhidos  os  presentes
embargos não havendo outro caminho a trilhar a não ser manter a decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. 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,  27  de
fevereiro de 2018.

Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado - Relator


