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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
TERMO  DE  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA  COM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSENTE PROVA DO
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. ÔNUS DA
PARTE  QUE  ALEGA.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

– No  decorrer  da  instrução  não  restou
demonstrada a alegada coação da autora ao firmar o
termo de reconhecimento e parcelamento de dívida.
A ameaça de suspensão do fornecimento de energia
elétrica em decorrência da existência de débito em
recuperação de consumo não tipifica coação, razão
pela qual mantém-se hígida a avença. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Apelo, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 144.

 RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria José da Silva

Soares contra a Sentença prolatada pela Juíza da 15ª Vara Cível da Capital,

que julgou improcedente a Ação Anulatória de Termo de Confissão de Dívida
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com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta em face

da Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A.

Em suas razões recursais, a Promovente, em síntese, alega

que o termo de confissão de dívida encontra-se eivado de nulidade por ter sido

firmado  mediante  coação.  Aduz,  ainda,  que  parte  Promovida  em  sede  de

contestação não impugnou especificamente os termos da inicial o que torna

incontroverso os fatos alegados. Requer desta forma, a nulidade do termo de

confissão de dívida e a inexistência do débito existente frente a concessionária

de energia elétrica. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 107/1024.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

Provimento Parcial do Recurso Apelatório (fls. 133/139).

É o relatório.

VOTO

A questão posta nos autos se refere ao pedido de anulação de

termo  de  confissão  de  dívida  firmado  supostamente  mediante  coação  e  a

indenização por danos morais decorrentes.

De pronto, em que se pese a alegação da parte autora de que

firmou o termo de confissão de dívida mediante coação moral, extrai-se dos

autos  que  a  mesma  agiu  livre  e  conscientemente,  pois  não  há  prova  em

contrário  que  demonstre  que,  naquele  momento  específico,  foi  forçada  a

qualquer ato.

Embora não se olvide se tratar de uma relação consumerista,

não exclui a necessidade de um mínimo de demonstração pela Promovente

dos  fatos  encartados,  porquanto  a  alegação  de  vício  de  consentimento

exclusivamente sob o fundamento na ameaça do corte  no fornecimento de
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energia  elétrica  implicaria  em  afronta  à  garantia  do  ato  jurídico  perfeito,

notadamente porque não há elemento  que indique o  vício  no  momento  da

contratação.

Assim, como não há causa apta a invalidar o negócio jurídico

entabulado ou ainda, de algum defeito autorizador da sua anulação, afigura-se

hipótese  de  manutenção  do  acordo  firmado,  mormente  quando  a  Autora

somente cerca de três anos depois veio contra ele se insurgir,  em evidente

demonstração de que se constrangida estava no momento da assinatura do

referido termo, tal  sentimento não pode ser elevado à categoria de coação,

pois quem assim se encontra não espera considerável espaço de tempo para

pleitear em juízo o seu eventual direito.

Desta  feita,  como  o  vício  do  consentimento  não  foi

exaustivamente  comprovado  pela  parte  que  alegou,  ônus  que  lhe  cabia,

impositiva  é  a  manutenção  do  negócio  jurídico  firmado,  em  prestígio  à

estabilidade e segurança das relações obrigacionais. 

Sobre o tema:

EMBARGOS  A  EXECUÇÃO.  COBRANÇA  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  REDUÇÃO  DA
DÍVIDA  EM  JUÍZO  DE  EQUIDADE.  INEXISTÊNCIA
DE  QUALQUER  NULIDADE  DO  TERMO  DE
CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.  VÍCIO  DO
CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. COAÇÃO.
CONCEITO.  RECURSO  DESPROVIDO.  (Recurso
Cível Nº 71007258056, Terceira Turma Recursal Cível,
Turmas  Recursais,  Relator:  Cleber  Augusto  Tonial,
Julgado em 14/12/2017) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO
DE  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.  ALEGAÇÃO  DE
COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO APTO A
ENSEJAR A NULIDADE DO PACTO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS  ENSEJADORES  DA  TUTELA  DE
URGÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM
SINGULAR. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº
70075055392,  Terceira  Câmara  Cível,  Tribunal  de
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Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado
em 23/11/2017) 

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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