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Cuidam os autos de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA HELENA DE FARIA em
face de ENEL DISTRIBUIÇÃO (CELG D), qualificados na exordial.
 

Pretende a parte autora o ressarcimento do valor de R$ 11.750,00 (onze mil,
setecentos e cinquenta reais), gasto com a construção da rede elétrica em sua
propriedade rural e indenização pelos danos morais sofridos.
 

Com a inicial vieram alguns documentos, os quais seguem acostados ao
evento n.º 01.
 

A promovida apresentou Contestação (evento n.º 09).
 

A sessão de conciliação restou infrutífera, uma vez que não houve proposta
de acordo (evento n.º 10).
 

Impugnação à Contestação apresentada no evento n.º 11.
 

Decisão proferida no evento n.º 13, oportunizando a ré a acostar aos autos o
respectivo procedimento administrativo de ressarcimento feito pela promovente ou
outros documentos pertinentes.
 

No evento n.º 15 foi certificado o transcurso do prazo para a requerida
apresentar a referida documentação.
 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.
 

É o que consta.
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Primeiramente, insta consignar que o feito comporta julgamento antecipado,
na forma aludida no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, vez que a
matéria discutida é exclusivamente de direito, prescindindo, portanto, da produção de
prova oral. A controvérsia instaurada nos autos cinge-se em verificar se a autora tem
ou não o direito de obter a restituição dos valores gastos com a construção da rede de
eletrificação rural.
 

Inicialmente, cumpre destacar que estamos diante de relação consumerista,
na qual a parte requerente/consumidor revela-se hipossuficiente. Assim, por força do
Art. 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90, deve ser determinada a inversão do ônus da
prova.
 

Vale ressaltar que a inversão do ônus da prova configura uma facilitação dos
direitos do consumidor ou pessoa a ele equiparada e se justifica como uma norma
dentre tantas outras previstas no Código de Defesa do Consumidor para garantir o
equilíbrio da relação de consumo, em face da reconhecida vulnerabilidade do
consumidor.
 

Ou seja, a inversão do ônus da prova é um direito conferido ao consumidor
para facilitar sua defesa no processo, sendo que a aplicação deste direito fica a critério
do juiz quando for verossímil a alegação do autor ou quando for ele hipossuficiente.
 

Isso é que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do CDC:
 

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa
de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor,
no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência.
 

Assim, não havendo nulidades ou irregularidades processuais a serem
escoimadas, passo então à análise da questão preliminar a ser dirimida.
 

Em sede de preliminar, a ré alega a prescrição do direito da autora em pleitear
a restituição dos valores gastos na construção da rede elétrica em sua propriedade, ao
argumento de que a obra foi realizada em agosto de 2013 e o ingresso da presente
demanda se deu em 29/07/2019.
 

Pois bem.
 

Analisando os autos, verifico que o instituto da prescrição não deve ser
aplicado no caso em comento. O entendimento jurisprudencial atual, posiciona-se no
sentido de estabelecer como marco inicial da prescrição, o momento em que o
beneficiário (concessionária de energia elétrica) absorve em seu patrimônio o bem a
que não tinha direito (rede de energia construída por outrem).
 

Para maior esclarecimento acerca do tema, coleciono as palavras do
eminente Desembargador Soares Levada, do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, “É preciso coerência de princípios: se o STJ nos diz que a natureza da
ação é de enriquecimento sem causa, só se pode falar em prescrição desde que
ocorra tal enriquecimento, não antes”. Logo, “O prazo inicial de fluência
prescricional conta-se da incorporação da rede à concessionária, pois só neste
momento esta acresceu seu patrimônio ilicitamente, a partir de financiamento
realizado pelo consumidor.” (TJSP – AC 0102612-77.2010.8.26.0515 – 34ª Câmara
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de Direito Privado - Rel. Des. Soares Levada – J. 09/02/2015).
 

Nesse mesmo sentido:
 

Ação de cobrança pelos valores gastos com a construção de rede elétrica
em imóvel rural, posteriormente incorporada pela concessionária de
energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.
Legitimidade da concessionaria para responder por esta ação por ter
incorporado a rede custeada pelo autor ao seu patrimônio. Prazo
prescricional da pretensão de ressarcimento de valores aportados para
construção de rede de eletrificação rural, incorporada ao patrimônio da
concessionária de serviço público, que só começa a fluir a partir da
incorporação dessa rede ao patrimônio da concessionária. Irrelevância,
pois, neste caso, acerca do prazo prescricional a ser observado ante a
ausência de prova da data da incorporação da rede elétrica ao patrimônio
da concessionária, termo inicial de sua fluência. Prova da data dessa
incorporação a cargo da concessionária não produzida. Impossibilidade de
reconhecimento da prescrição dada a ausência de prova de seu termo
inicial. Prescrição corretamente afastada na sentença. Determinação legal
da incorporação da rede elétrica implantada pelo proprietário rural ao
patrimônio da concessionária, mediante ressarcimento (art. 14, §§ 2º e 3º,
da lei 10.438/2002 e art. 8º, III, da resolução 229/2006). Concessionária que
incrementou seu patrimônio e ampliou sua estrutura, se beneficiando de
recursos de particulares, devendo devolver esse montante ao usuário.
Ausência de prova documental de eventual doação dessa rede pelo
particular à concessionária. Rede integrada ao patrimônio da concessão,
que, em últ ima análise, se reverte em proveito econômico à
concessionária, pois ao término do contrato de concessão, será indenizada
pelas instalações vinculadas ao serviço. Apelação desprovida (TJ-SP -
APL: 00023746820128260357 SP 0002374-68.2012.8.26.0357, Relator: Morais
Pucci, Data de Julgamento: 07/03/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 07/03/2016).
 

Tendo em vista que toda a documentação referente a obra, encontra-se sob a
posse da demandada e esta sequer acostou a referida aos autos, mesmo devidamente
intimada no evento n.º 14, somado ao fato de que não é possível identificar a data
precisa em que houve a incorporação da obra ao patrimônio da ré, temerária seria uma
decisão reconhecendo a prescrição do direito da autora.
 

Preliminar superada, passo a análise do mérito da lide, principalmente porque
é público e notório que a empresa indicada para figurar no polo passivo da lide
adquiriu a concessionária de serviços CELG D.
 

Dê acordo com a Resolução Normativa n.º 229/06 da ANEEL, as
concessionárias e permissionárias de energia elétrica passaram a ser obrigadas a
incorporarem, aos seus ativos, as redes elétricas que não dispuserem de ato
autorizativo, como podemos observar no teor do dispositivo:
 

Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do
Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao
patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição
que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizar pelas despesas de
operação e manutenção de tais redes.
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No presente caso, constata-se que houve a transferência do respectivo
patrimônio patrocinado pela autora (rede elétrica) em favor da requerida, já que passou
a ter lucro com tal construção. Todavia, a parte autora não foi restituída quanto ao
valor dispensado na construção da referida rede elétrica, não prosperando a tese
aventada pela ré de que não teria descumprido o prazo fixado em regulamento próprio
para tanto, já que nenhum documento apresentado é capaz de atestar tal afirmação.
Pondere-se, que o local é a residência da requerente e por isso construiu a rede por
conta própria, pois necessitava de urgência no momento, não podendo ficar esperando
a boa vontade da requerida. Ressalto ainda que energia elétrica não é artigo de luxo,
mas sim bem essencial.
 

Como dito, é evidente que a não restituição da participação financeira do
consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica,
que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva, pelo que deve
ser reconhecido o direito do participante, de ser reembolsado dos valores investidos,
sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária do serviço de prestação de
energia.
 

Sobre o tema, cito jurisprudência do TJ-GO:
 

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. AGRAVO RETIDO NÃO EXPRESSAMENTE REITERADO EM SEDE
DE APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO CONTIDO NO ART. 523,
§ 1º DO CPC. CONSTRUÇÃO PARTICULAR DE REDE DE ENERGIA
ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. POSSIBILIDADE, CONF. ART. 11 DA
RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL. DIREITO AO REEMBOLSO DOS
VALORES ANTECIPADOS COM A OBRA. DEMORA DO RESSARCIMENTO.
P O S S I B I L I D A D E  D E  C O M P E N S A Ç Ã O .  S U S P E N S Ã O  D O
FORNECECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA. DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Omitindo-se o recorrente em ratificar
expressamente o agravo retido em suas razões do recurso adesivo, opera-
se a desistência tácita do recurso, impedindo o conhecimento pelo
Tribunal ad quem. 2. A concessionária de energia elétrica tem o dever de
ressarcir o proprietário rural que edifica com recursos próprios rede de
energia elétrica em sua propriedade. A Resolução Normativa da Aneel nº
223/2003 é categórica quanto à obrigação da concessionária de reembolsar
os investimentos adiantados pelo proprietário rural, para a construção da
rede de energia elétrica. 3. Satisfeitas as condições para a compensação
de débito, conf. previsão do Código Civil de 2002, configura-se abusivo o
corte do fornecimento de energia, sob a alegação de inadimplência do
consumidor. 4. Na fixação do dano moral, deve o Magistrado orientar-se
pelo princípio de razoabilidade e do critério pedagógico, de sorte a evitar o
enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, impor reflexão ao agressor
no sentido de inibição à prática de novas condutas ilícitas. Assim,
verificado que o valor arbitrado na instância de origem não se mostra
exorbitante, deve ser mantida. 5. Tendo em vista que cada litigante é, em
parte, vencido e vencedor, impõe-se a condenação ao pagamento
proporcional dos honorários advocatícios e das despesas processuais, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. AGRAVO RETIDO
NÃO CONHECIDO. NAPELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.(TJGO, APELACAO CIVEL 109615-32.2010.8.09.0006, Rel.
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DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5A CAMARA CIVEL, julgado em
05/03/2015, DJE 1747 de 16/03/2015).
 

Sobre o valor que será restituído, passo ao exame.
 

Sabe-se que para ocorrer a restituição de valores, é imprescindível a
demonstração do que foi gasto. Neste sentido, a autora acostou aos autos (evento n.º
01), recibo de pagamento relativo à construção e material gasto na rede em questão,
documento que entendo ser suficiente a comprovar o gasto realizado e que se
pretende reaver.
 

Não tenho nenhuma dúvida de que a requerente utilizou seus recursos para o
custeio da construção da rede elétrica, devidamente comprovando que desembolsou a
importância de R$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais).
 

Dessa forma, a autora faz jus ao ressarcimento dos valores descritos no
recibo mencionado, como tendo sido despendidos para a construção da rede de
eletrificação.
 

No que tange aos danos morais postulados, tenho por mim que restaram
evidentes na espécie, não só porque a parte autora pagou pela eletrificação, mas
principalmente pelo fato de ter que buscar, com incertezas e inseguranças geradas, o
Poder Judiciário visando alcançar algo que lhe pertencia, pois já havia pago e deveria
ser ressarcido de forma adequada.
 

Assim o dano moral resta evidente, já que o ato praticado pela ré ultrapassou
sobremaneira a esfera do mero aborrecimento, pois quando realizou os serviços a
mesma sabia que poderia solicitar o ressarcimento, mas não obteve êxito na
restituição do valor.
 

Segundo os preceitos constitucionais estabelecidos pelo inciso X, do artigo 5º,
da Constituição Federal, a todo indivíduo é assegurado a indenização pelo dano
material ou moral decorrente da violação de sua intimidade, de sua vida privada, de
sua honra ou imagem, sempre que da atuação do agente, de forma voluntária ou não,
for causado um dano à vítima.
 

O Código Civil, por sua vez, em harmonia com os preceitos constitucionais,
preconiza em seus artigos 186 e 927, caput:
 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.
 

Destarte, pela exegese do ordenamento jurídico acima aludido, infere-se que
para haver o pagamento de uma indenização por dano material ou moral, deve ficar
demonstrado a ocorrência de um dano efetivo a um bem jurídico da vítima, decorrente
de uma conduta ilícita do agente, sendo que o valor da indenização deve ser arbitrado
de acordo com a gravidade da lesão sofrida.
 

Neste diapasão, impende destacar que os danos morais ocorrem quando há
uma lesão ao patrimônio imaterial da pessoa, constituído pelos direitos da
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personalidade, quais sejam: a vida, a integridade física, o nome, a honra, a imagem e
a intimidade.
 

Da análise dos autos, conforme já bastante explanado em linhas superiores,
entendo indevida a conduta da parte promovida, o que, de per si, configura lesão à
esfera moral do indivíduo, bem como ficaram comprovados os danos morais
postulados.
 

Assim, na medida em que pagou e não recebeu os valores dispendidos na
instalação da rede de eletrificação, tenho por mim que não restam dúvidas que a
autora foi lesada na parte social de seu patrimônio moral (imagem, reputação, etc),
sendo que tal lesão não exige prova de prejuízo material, pois se assim o fosse, faria 
jus também a indenizações por tais danos, cumulativamente, a teor da Súmula 37, do
STJ.
 

Lado outro, antes de adentrar à análise da fixação do quantum da
indenização, é de se dizer que a ofensa moral é aquela que atinge valores íntimos e
anímicos da pessoa humana, penetrando na preservação de conceitos e sentimentos
pessoais cuja mensuração escapa ao raio do sentimento do homem. É, portanto, algo
intangível e que, a despeito de não ser palpável, também é tutelado pela ciência
jurídica.
 

O dano moral é a lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem
comercialmente redutível a dinheiro. É aquele que lesiona a esfera personalíssima da
pessoa. O Código Civil, adequando de forma expressa a legislação civil ao nosso perfil
constitucional, reconhece expressamente em seu art. 186 o referido instituto e,
consequentemente, por força do artigo 927, a sua responsabilidade.
 

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves (2009), ao conceituar o dano moral
assevera que:
 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como
a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se
infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao
lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.
 

Não se pode olvidar que a indenização por dano moral possui caráter
punitivo-pedagógico, portanto, além de reparar a lesão, objetiva punir quem reincide
no ato ilícito, prejudicando, muitas vezes, milhares de consumidores com a mesma
prática abusiva.
 

Com relação à valoração do dano moral, o entendimento jurisprudencial e
doutrinário, com raríssimas exceções, é de que a fixação do quantum a ser indenizado
deve ser feita dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se
em consideração a posição social do ofensor e do ofendido, a intensidade do ânimo de
ofender, a gravidade, e a repercussão da ofensa.
 

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Decisão
proferida no Recurso Especial n.º 1.152.541-RS, de relatoria do ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, no qual definiu o método bifásico como critério de fixação do dano
moral. Na fundamentação do acórdão, esclareceu-se que:
 

Na situação econômica do ofensor, manifestam-se as funções preventiva e
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punitiva da indenização por dano moral, pois, ao mesmo tempo em que se
busca desestimular o autor do dano para a prática de novos fatos
semelhantes, pune-se o responsável com maior ou menor rigor, conforme
sua condição financeira. Assim, se o agente ofensor é uma grande
empresa que pratica reiteradamente o mesmo tipo de evento danoso,
eleva-se o valor da indenização para que sejam tomadas providências no
sentido de evitar a reiteração do fato.
 

Demais disso, acertada é, a meu sentir, a corrente que entende estar a
reparação por tal espécie de dano, sujeita aos limites impostos pelo princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa, um dos pilares que sustentam o Código Civil.
 

Nesse diapasão, conclui-se que, a fixação do quantum da indenização por
dano moral deve representar um valor simbólico, de forma a atenuar a dor da vítima e
punir o infrator, de sorte que a indenização justa deve ser aquela que não cause o
empobrecimento do causador do dano, nem tampouco, o enriquecimento da vítima.
 

Quanto ao valor a ser arbitrado a tal título, entendo que R$ 6.000,00 (seis mil
reais) serve perfeitamente para reparar o dano, não sendo capaz nem de gerar
enriquecimento ilícito da parte autora, nem de culminar no empobrecimento da ré.
 

Na confluência dessas considerações, atento ao todo constante do caderno
processual, com fulcro no inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, JULGO:
 

1) PROCEDENTE o pedido de restituição de importância paga, de forma a
condenar a requerida a restituir à parte autora, a quantia de R$ 11.750,00 (onze mil,
setecentos e cinquenta reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir
do ajuizamento da ação (29/07/2019), bem como de juros moratórios à razão de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação (07/08/2019);
 

2) PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, de forma a, a
tal título, condenar a requerida a pagar a parte autora a importância de R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de reparação pelos danos morais por ela experimentados,
devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor), por ser o mais benéfico ao devedor, além de serem devidos
juros de mora, na ordem de 1% (um por cento) ao mês, tudo a partir desta data, a
qual constitui a data do arbitramento, nos termos do entendimento entabulado pelo
Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 362.
 

Sem a incidência de verbas de sucumbência, na forma do quanto disposto na
Lei n.º 9.099/95.
 

Sentença publicada eletronicamente, via Diário de Justiça.
 

Transitada esta em julgado e nada sendo requerido, arquive-se os autos com
a devida baixa na distribuição.
 

Cumpra-se.
 

Ipameri, (data e hora da assinatura eletrônica).
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NETO AZEVEDO
 

Juiz de Direito
 

Assinado Eletronicamente
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