
      
Poder  Judiciário 

Tribunal de Justiça do Estado  da Paraíba
Gabinete da  Desembargadora  Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O  
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004131-45.2010.815.0011
Relatora :  Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :  Maria Rocilda de Andrade
Advogado :  Luiz Bruno Veloso Lucena
Apelado :  HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Advogada :  Tânia Vainsencher

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  FATO  CONSIDERADO, 
PELA AUTORA, COMO ILÍCITO E CAUSADOR DE DANO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO 
FATO.  ANÁLISE  DOS  PRESSUPOSTOS  DA 
RESPONSABILIDADE  CIVIL  PREJUDICADA. 
DESPROVIMENTO.

Não  cabe  a  condenação  da  instituição  financeira  ao 
pagamento  de  danos  morais  ou materiais  quando a  parte 
autoral  não  comprova  o  acontecimento  do  fato,  por  ela 
considerado  ilícito  e  em  decorrência  do  qual  afirma  ter 
sofrido dano.  

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A   a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
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de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.
  
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Rocilda de 
Andrade contra sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de 
Campina Grande-PB, fls. 74/76, que, nos autos da ação de indenização por danos 
materiais e morais, ajuizada pela apelante em desfavor de HIPERCARD BANCO 
MÚLTIPLO S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada,  a  apelante  interpõe  apelação,  fls.  78/82, 
buscando  ser  indenizada  moralmente  “em  virtude  de  protesto  indevido  de  título  
realizado pela Recorrida, conforme restou amplamente demonstrado nas provas constantes  
nos autos”.

Alega  que  “O  protesto  indevido  do  título  trouxe  inúmeras  
consequências de ordem patrimonial para a sua firma e seu estabelecimento empresarial  
( … )”, bem como danos morais.

Pugna  pela  reforma  do  decisum para  “Condenar  a  
Promovida/Recorrida numa indenização pelos danos morais sofridos pela Recorrente, nos  
termos postulados na inicial, bem como nos demais pedidos constantes da Petição Inicial.”.

Contrarrazões, fls. 88/92, pelo desprovimento do recurso.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  Cível  opina  pelo 
desprovimento do apelo, por entender que inexistiu dano, “considerando que não  
houve o protesto ( … )”. fls. 98/100.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Adianto que a insurgência não merece provimento.
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Maria  Rocilda  de  Andrade  ajuizou  a  presente  ação  de 
indenização por danos morais e materiais, em desfavor de HIPERCARD BANCO 
MÚLTIPLO S/A, relatando que realizou pagamento de dívida através de boleto 
bancário “Efetuando o pagamento através do Hipercard ( … )”. Entretanto, “o Hipercard  
não promoveu o repasse da verba para a empresa atacadista a qual a promovente adquiriu a  
mercadoria,  resultando  assim no protesto  do  título  realizado  no  1º  Serviço  Notarial  e  
Registral Ivandro Cunha Lima ( … )”.

Sentenciando, o magistrado não considerou a versão autoral, 
por compreender que “não houve dano algum”, uma vez que “O documento de (fls.  
35)  oriundo  do  1º  Serviço  Notarial  e  Registral,  enviado  a  este  juízo  quando  da  
determinação  de  cumprimento  da  decisão  que  antecipou os  efeitos  da  tutela  definitiva  
(suspensão  de  protesto),  expressamente  afirma  que  o  título,  aqui  evidenciado  fora  
“sustado  sem  protesto”  e  devolvido  ao  Banco  em  08/07/2009.”.  (negritos  no 
original).

Pois bem.

A recorrente alega ter havido o protesto do título, contudo, o 
conjunto  probatório  demonstra  o  contrário.  Às  folhas  35  consta  documento 
emitido pelo próprio “1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA 
LIMA“ informando ao Juízo da causa que não houvera protesto (“fora SUSTADO 
sem protesto pelo apresentante”).

Consequentemente,  conclui-se que o fato questionado pela 
autora,  tido como ilícito  e  causador  de  danos não  existiu,  não  tendo  a  autora 
comprovado fato constitutivo de seu direito (inc. I do art. 333 do CPC).

Assim, se a parte relata acontecimento de fatos tidos como 
ensejadores de dano, que dão causa ao pleito indenizatório, mas não comprova a 
ocorrência  desses  fatos  da  maneira  alegada,  –  embora  recaia  sobre  si  o  ônus 
probante  (inc.  I  do  art  333  do  CPC)  –,  tem-se  como inverossímeis  respectivas 
alegações,  e,  por  consequência,  torna-se  inviável  a  análise  da  suposta  ação  ou 
omissão tida como ilícita1 porque, processualmente, é tida como inexistente.

1 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.
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Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO  ao apelo, 
mantendo, incólume, a decisão recorrida.

 É como voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  realizada  no  dia  09  de 
setembro de 2014,  conforme certidão de julgamento de f.  109.  Participaram do 
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Paulo 
Lavor, Promotor de Justiça convocado.  

Gabinete no TJPB, em João Pessoa-PB 09 de setembro de 
2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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