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PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001319-54.2013.815.0551 – Comarca de Remígio
Relator : Dr. João Batista Barbosa – Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 

Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Renato Caetano da Silva
Advogado : Eduardo de Lima Nascimento (OAB/PB nº 17.980)
Apelado : Akatus Meios de Pagamento Ltda.
Advogado : Marina Fiorini (OAB/SP nº 211.394) 

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VA-
LORES.  ALEGAÇÃO  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  CONTRATO  DE
ADESÃO.  SERVIÇOS  DE PUBLICIDADE.  SUPOSTO  GOLPE DE
“PIRÂMIDE FINANCEIRA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

– Vislumbra-se que a questão há de ser decidida com base na teoria do ônus da
prova que, como se sabe, está muito clara no artigo 373, CPC/15, o qual prescreve
competir ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu,
o ônus de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do
autor.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Renato Caetano da Silva contra
sentença proferida pelo juiz da Comarca de Remígio, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c
Restituição de Valores  ajuizada contra  MOW Marketing Ltda. e Akatus Meios de Pagamento
S/A,  que julgou  improcedente  o  pedido  inicial,  por  entender  que  não  houve  comprovação  do
pagamento  do  contrato  alegado  na  inicial,  o  que  impede  a  decretação  de  nulidade  da  avença.
Excluída  da  lide  a  promovida  Akatus  Meios  de  Pagamento  S/A,  pela  comprovação  da  sua
ilegitimidade passiva, uma vez que era apenas intermediária no pagamento da obrigação alegada na
inicial.

Em suas razões recursais (fls. 152/158), o apelante alega que a ré Akatus
Meios de Pagamento S/A seria responsável direta pelo recebimento do pagamento do contrato, o
que a torna legítima para responder a ação. No mérito, alega, em síntese, que foi vítima da má
prestação do serviço das promovidas, tratando-se de um suposto golpe.



Contrarrazões às fls. 163/182, pela manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer
opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 205/206).

É o relatório. 

VOTO.

Depreende-se dos autos que o ora apelante moveu a presente ação anulatória
contra as empresas promovidas, sob o fundamento de que realizou contrato de adesão de serviços de
publicidade  e  comunicação.  Para  tanto,  afirma  que  pagou  o  valor  de  R$ 2.700,00 (dois  mil  e
setecentos reais), dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 329,09 (trezentos e vinte e nove reais e nove
centavos) à empresa apelada Akatus Meios de Pagamento S/A.

O contrato de adesão consistia em ganhos pela publicidade inserida em sites
na internet pelo contratante. Ocorre que, afirma o apelante, as empresas promovidas retiraram o site
do  ar,  após  denúncias  de  formação  de  “pirâmide  financeira”,  o  que  seria  um  golpe  com  os
contratantes.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, por entender
que  não  houve  comprovação  do  pagamento  do  contrato  alegado  na  inicial,  o  que  impede  a
decretação de nulidade da avença. Excluída da lide a promovida Akatus Meios de Pagamento S/A,
pela  comprovação  da  sua  ilegitimidade  passiva,  uma  vez  que  era  apenas  intermediária  no
pagamento da obrigação alegada na inicial.

Pois bem. 

Com efeito, não obstante a alegação da existência de relação de consumo, tal
fato não exime o autor/apelante de apresentar provas mínimas das suas alegações, como é o caso da
juntada do contrato que alega ter efetuado, prova esta que não é de difícil produção.

Deste modo, verifica-se a inobservância do autor em relação ao art. 373, que
dispõe sobre o ônus da prova:

Art.373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No mesmo sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO.  ÔNUS  DA  PROVA.
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE  PROVA MÍNIMA  DO  ALEGADO.  ONUS
PROBANDI. EM QUE PESE A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EM DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS
TERMOS DO ART. 6º,  VIII,  DO CDC, COMPETE AO AUTOR REALIZAR, AO
MENOS MINIMAMENTE, PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO,
OBRIGAÇÃO DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU NO PRESENTE CASO.  JÁ A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LOGROU ÊXITO EM FAZER PROVA CONTRÁRIA AO
ALEGADO  PELA PARTE  AUTORA,  ATESTANDO  A CONTRATAÇÃO  ENTRE  AS
PARTES.  DIANTE  DE  TAIS  CIRCUNSTÂNCIAS,  JUSTIFICA-SE  A  COBRANÇA
REALIZADA E A EXISTÊNCIA DO APONTAMENTO,  RAZÃO PELA QUAL NÃO
PROCEDE A PRETENSÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA OU DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70073327876, Primeira



Câmara  Especial  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Alex  Gonzalez  Custodio,
Julgado em 29/08/2017)

Não se vislumbra no processo nenhuma prova concreta de que se trata de
um golpe,  não obstante as alegações do autor,  bem como as matérias jornalísticas juntadas aos
autos. Os documentos que instruíram o presente processo tratam-se apenas de reportagens e a fatura
do cartão de crédito do autor,  onde consta  um pagamento perante a  empresa Akatus  Meios  de
Pagamento S/A, o que não faz induzir que houve algum tipo de golpe.

Logo, vislumbra-se que a questão há de ser decidida com base na teoria do
ônus da prova que, como se sabe, está muito clara no artigo 373, CPC/15, o qual prescreve competir
ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o ônus de provar qualquer
fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Assim, ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Renato Caetano da Silva contra
sentença proferida pelo juiz da Comarca de Remígio, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c
Restituição de Valores  ajuizada contra  MOW Marketing Ltda. e Akatus Meios de Pagamento
S/A,  que julgou  improcedente  o  pedido  inicial,  por  entender  que  não  houve  comprovação  do
pagamento  do  contrato  alegado  na  inicial,  o  que  impede  a  decretação  de  nulidade  da  avença.
Excluída  da  lide  a  promovida  Akatus  Meios  de  Pagamento  S/A,  pela  comprovação  da  sua
ilegitimidade passiva, uma vez que era apenas intermediária no pagamento da obrigação alegada na
inicial.

Em suas razões recursais (fls. 152/158), o apelante alega que a ré Akatus
Meios de Pagamento S/A seria responsável direta pelo recebimento do pagamento do contrato, o
que a torna legítima para responder a ação. No mérito, alega, em síntese, que foi vítima da má
prestação do serviço das promovidas, tratando-se de um suposto golpe.

Contrarrazões às fls. 163/182, pela manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer
opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 205/206).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 07 de março de 2018.



João Batista Barbosa
Juiz convocado


