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EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTAS VENCIDAS DE ENERGIA
ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA.
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA ORIGINALMENTE
INDEFERIDA AO FUNDAMENTO DA PRESUNÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS. RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO A PARTIR DOS
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO
DE DANO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES.

No que tange a cobrança de débitos oriundos de serviço de energia elétrica, o entendimento já
consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que devem ser cobrados diretamente de quem
usufruiu do serviço, não podendo alcançar o , e nem mesmo   ou  queproprietário outro inquilino usuário
tenha utilizado o serviço de energia elétrica em outro período, eis que se cuida de obrigação de
natureza pessoal.

Ainda que se discuta a presunção de legitimidade dos atos administrativos — que indicam o usufruto
do serviço pela agravante pelo período da constituição do débito —, ela não é absoluta, e pode ser
relativizada a partir das provas apresentadas em juízo.

Evidenciado que a agravante já se mudou do local desde antes do início dos primeiros vencimentos que
constituem a dívida que ensejou a sua indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, há de se
concluir que a cobrança e a inscrição no Serasa decorrem, tão somente, da desatualização do cadastro
junto a Companhia Energética de Brasília.



ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, CARMELITA BRASIL - Relatora, CESAR LOYOLA - 1º Vogal e
SANDOVAL OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Desembargador CESAR LOYOLA,
em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do
julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 16 de Maio de 2018

Desembargadora CARMELITA BRASIL
Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por , objetivando aMaria de Jesus Santos da Silva
reforma da r. decisão que — em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos ajuizada em
desfavor da  —, indeferiu a tutela de urgência requerida, que pretendia aCEB Distribuição S.A.
suspensão de sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que não foram
apresentados argumentos aptos a desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo.

Nas razões de ID Num. 3288743, Maria de Jesus Santos da Silva alega que foi surpreendida ao
descobrir que seu nome estava inscrito no rol do SERASA, a pedido da , porCEB Distribuição S.A.
existência de dívida no valor de R$ 1.582,09 (mil quinhentos e oitenta e dois reais e nove centavos),
decorrente da prestação de serviços de energia elétrica compreendido entre janeiro de 2015 e maio de
2017, referente à imóvel situado em .Recanto das Emas

Alega que não reside no local desde outubro de 2014 — eis que se mudou para o Núcleo Bandeirante
—, e que a sua inscrição em órgão de proteção ao crédito é suficiente para caracterizar o perigo de
dano exigido pela lei processual para a concessão da tutela de urgência.

No que tange a probabilidade de provimento do recurso, afirma que já foram apresentadas provas de
que há novo morador no local, bem como assevera inexistir risco de dano inverso à Companhia
Energética de Brasília, que continuará figurando como credora da dívida independentemente da
concessão da tutela de urgência.

Requer, a partir desses argumentos, a reforma da r. decisão, para determinar que a CEB suspenda a
cobrança de energia elétrica do domicílio sito à Av. Eucalipto, QD 403, CJ 08, LT, 10, apto. 102,
Recanto das Emas/DF, bem como seja suspensa, também, a inscrição de seu nome no cadastro de
proteção ao crédito do SERASA.

Sem preparo, uma vez que a agravante é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e,
portanto, beneficiária da assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do art. 5, LXXIV da CF/88.

Consoante certidão de Id. Num. 3875150, a agravada, CEB – Distribuição S.A., embora devidamente
intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.



VOTOS

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por , objetivando aMaria de Jesus Santos da Silva
reforma da r. decisão que — em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos ajuizada em
desfavor da  —, indeferiu a tutela de urgência requerida, que pretendia aCEB Distribuição S.A.
suspensão de sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que não foram
apresentados argumentos aptos a desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo.

 alega, em síntese, que foi surpreendida com seu nome inscrito no rolConsoante relatado, a agravante
do SERASA a pedido da , por existência de dívida no valor de R$ 1.582,09CEB Distribuição S.A.
(mil quinhentos e oitenta e dois reais e nove centavos), originada de contas de energia elétrica
vencidas de  a maio/2017. Afirma que não mais reside no local desde outubro/2014.dezembro/2014
Acresce, no ponto, que já foram apresentadas provas de que há novo morador no local.

No caso dos autos, consoante se percebe dos documentos da Companhia Energética de Brasília, de Id
Num. 3288744 (págs. 21/23), a dívida que ensejou a inclusão do nome da agravante nos órgãos de
proteção ao crédito é decorrente de contas de energia elétrica vencidas a partir do mês de dezembro de
2014 até maio de 2017, referente ao serviço prestado no imóvel sito na Av. Eucalipto, Quadra 403,
Conjunto 8, Lote 10, apto 102, em Recanto das Emas.

Todavia, a partir dos documentos acostados aos autos, a agravante demonstra que se mudou do
mencionado endereço desde outubro de 2014, consoante restou afirmado pelo proprietário do próprio
imóvel, Sr. Raimundo Manfredo Melo, na declaração de Id. Num. 3288744, in verbis:

“Declaro, para os devidos fins, que Maria de Jesus Santos da Silva, brasileira, comerciária,
portadora do RG 1.417.526 SSP/DF e do CPF 579.569.601-34 residiu no seguinte endereço: Avenida
Eucalipto Qd. 403 conj. 08, lote 10 apt 102, na cidade do Recanto das Emas, onde pagava pelo
aluguel do imóvel acima a importância de R$ 580,00 mensais, ficando no imóvel de 07 de fevereiro
de 2013 até 30 de outubro de 2014, devolvendo o mesmo sem dever nenhum mês de aluguel.”

No mesmo sentido, a agravante apresenta contas de energia elétrica referentes ao seu novo endereço
no Núcleo Bandeirante, registradas em seu nome, e devidamente pagas, vide Id. Num. 3288744.

Nesta seara, há de se destacar o entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir
do qual restou firmado que os débitos decorrentes de obrigação com energia elétrica são de natureza
pessoal, e devem ser cobrados diretamente de quem usufruiu do serviço, não podendo alcançar o 

 — eis que não são  —, e nem mesmo   ou  que tenhaproprietário propter rem outro inquilino usuário
utilizado o serviço de energia elétrica em outro período, nesse sentido, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como
água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a
suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos realizados por usuário anterior.

2. O entendimento firmado neste Superior Tribunal é no sentido de que o débito, tanto de água como
de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter
rem.

3. No caso em exame, a fixação da verba honorária, em percentual de 10% sobre o valor da causa -
que é de R$ 10.077,69 -, foi arbitrada no mínimo legal, com equidade e em consonância com o
disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, não se afigurando exorbitante.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1258866/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/10/2012, DJe 22/10/2012)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR OUTREM.
DÍVIDA DE NATUREZA PESSOAL. PRECEDENTES.

1. Trata-se na origem de ação ordinária de cobrança intentada pela concessionária de tratamento de
água e esgoto em razão de inadimplemento de tarifa pelo usuário. A sentença julgou extinto o
processo sem julgamento do mérito, em razão da recorrida ser parte ilegítima por não ser
proprietária do imóvel à época em que o débito foi constituído. No entanto, o acórdão a quo reformou
a sentença ao argumento de que o débito em questão possui natureza propter rem. É contra essa
decisão que se insurge o recorrente.

2. Merecem prosperar as razões do especial. Diferentemente, do entendimento proferido pelo
Tribunal de origem, a jurisprudência deste Tribunal Superior, frisa que, "o débito tanto de água como
de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel.

A obrigação não é propter rem" (REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação
13/04/2010), de modo que não pode o ora recorrido ser responsabilizado pelo pagamento de serviço
de fornecimento de água utilizado por outras pessoas.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1267302/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/11/2011, DJe 17/11/2011)”

Não se pode olvidar também, que ainda que se discuta a presunção de legitimidade dos atos
administrativos, ela não é absoluta, e pode ser relativizada a partir das provas apresentadas em juízo.

No caso dos autos, portanto, presente o risco de dano, de difícil ou impossível reparação, calcado na
inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida oriunda de período no
qual não mais residia no imóvel, bem como os elementos de prova capazes de afastar a presunção de
legitimidade da cobrança da CEB, há de se concluir pela presença dos requisitos autorizadores aptos a
ensejar a reforma da decisão agravada que negou a tutela de urgência pleiteada na origem, em sede de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

Ante o exposto,  para, reformando a r. decisão agravada,,DOU PROVIMENTO AO RECURSO
determinar a suspensão da cobrança do débito de energia elétrica decorrente da utilização no imóvel



sito à Av. Eucalipto, Quadra 403, Conjunto 8, Lote 10, apto 102, em Recanto das Emas/DF,
constituído entre Dezembro de 2014 e Maio de 2017, bem como determinar a suspensão da inscrição
do nome da agravante, Maria de Jesus Santos da Silva, nos órgãos de proteção ao crédito.

Para o cumprimento da obrigação acima determinada, fixo o prazo de 15 (quinze) dias — a partir da
intimação do agravado/réu, a ser realizada pessoalmente, por diligência determinada pelo juízo a quo

, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).—

É como voto.

O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME.


