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PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
LEVANTADA  NAS  CONTRARRAZÕES.
APELAÇÃO QUE EXPÕE OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO PELOS QUAIS A DECISÃO DEVE
SER MODIFICADA. REJEIÇÃO.

-  A  Sentença  julgou  totalmente  improcedente  o
pedido  autoral,  inaugurando  para  os  Apelantes  o
interesse recursal de pugnar pelo provimento total do
seu pedido inicial, consistente nos argumentos que
entende respaldar o direito invocado,  que encontra
dialeticidade com a Sentença recorrida. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  CHUVAS  TORRENCIAIS.
ROMPIMENTO DE BARRAGEM. LAUDO TÉCNICO
ATESTANDO A HIGIDEZ DA REPRESA. CAUSAS
QUE APONTAM  PARA O EXCESSO DE CHUVA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA
MAIOR.  AÇÃO  JULGADA  IMPROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  AÇÃO  JULGADA  EM
CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS.
PERFEITA  APLICAÇÃO  DA  EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. 

-  Os  danos  que  decorrem  de  um  fenômeno  da
natureza, de tal intensidade, não são previsíveis nem
evitáveis,  pelo  que,  o  evento  que  lhes  deu  causa
caracteriza-se como caso de força maior, excluindo a
responsabilidade do agente.

- É da experiência comum a ocorrência de chuvas no
período  de  janeiro  a  março  em  nossa  região,
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contudo,  o  que  não  se  pode  prever  é  que  essas
chuvas  atinjam  intensidade  e  volume  tais  que
cheguem a causar o rompimento de barragens por
excesso de água.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade REJEITAR a preliminar, e, no mérito DESPROVER
a Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 272.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Damião Marcelino

dos Santos e outros, irresignados com a Sentença proferida pelo Juízo da 7ª

Vara  Mista  da  Comarca  de  Sousa,  fls.  234/239,  nos  autos  da  Ação  de

Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de Francisco

Eladio Cavalcante de Aguiar,  que julgou improcedente o pedido aduzido na

inicial.

Em  suas  razões,  fls.  243/250,  os  Apelantes  sustentam  a

existência de danos morais, sob o fundamento de que a conduta omissiva do

Apelado combinado com a sua imprudência, foram os motivos determinantes

para o arrombamento de uma barragem, de sua propriedade, o que ocasionou

vários transtornos para os Apelantes. 

Contrarrazões, fls. 255/258, suscitando preliminar de ausência

de dialeticidade, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do Recurso. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em

Parecer,  opinou  pela  rejeição  da  preliminar,  não  opinando  acerca  mérito

recursal, fls. 265/267.

É o relatório.

VOTO.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
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O  Apelado,  em  Contrarrazões,  suscitou  a  preliminar  de

ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o Recurso não demonstra

as razões pelas quais deva ser reformada a Sentença vergastada.

Não merece acolhida.

A Sentença julgou totalmente improcedente o pedido autoral,

inaugurando para os Apelantes o interesse recursal de pugnar pelo provimento

total do seu pedido inicial, consistente nos argumentos que entende respaldar o

direito invocado.

Deste modo, encontro, ao contrário do que foi suscitado nas

Contrarrazões, uma petição recursal dialética com a Sentença Recorrida, razão

pela qual, Rejeito a Preliminar de Ausência de Dialeticidade. 

MÉRITO

A  celeuma  recursal  busca  a  modificação  da  Sentença

Recorrida,  que  julgou  improcedente  o  pedido  de  indenização  por  danos

materiais e morais, lastreado no fato de que uma barragem, de propriedade do

Apelado, ter se rompido, provocando perdas nas lavouras dos Apelantes.

A Sentença julgou o pedido improcedente, calcada no fato de

que as provas constantes dos autos demonstraram que a barragem cumpria os

requisitos técnicos de segurança, visto que a perícia técnica, juntada aos autos,

pelos próprios Promoventes/Apelantes, fez esta constatação. 

Ao final, a Sentença reconheceu que o fenômeno da ruptura

ocorreu devido as fortes chuvas que atingiram a região, configurando-se, no

entendimento sentenciante, de causa excludente de ilicitude: a força maior. 

Portanto, não merece reparos a Sentença.
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Tenho  que  reconhecer  a  presença  de  causa  excludente  de

responsabilidade,  que  decorre  de  força  maior,  na  medida  em  que  é

incontroversa  a  ocorrência  de  um  temporal  no  dia  do  fato,  que  causou  o

rompimento da barragem provocando as inundações por toda a região. 

Como se sabe, os danos que decorrem de um fenômeno da

natureza, de tal  intensidade, não são previsíveis nem evitáveis,  pelo que, o

evento que lhes deu causa caracteriza-se como caso de força maior, excluindo

a responsabilidade do agente.

Ademais, é da experiência comum a ocorrência de chuvas no

período de janeiro  a março em nossa região,  contudo,  o  que não se pode

prever é que essas chuvas atinjam intensidade e volume tais que cheguem a

causar o rompimento de barragens por excesso de água.

 No caso dos autos, restou demonstrado que as chuvas que

assolaram a região da cidade de Sousa, na data do evento, superaram, em

volume, a média do período e causaram uma série de eventos danosos, dentre

eles, o rompimento dessa barragem. Neste contexto, deflui clara a excludente

de força maior, representada pela imprevisibilidade do evento natural inevitável,

que  afasta  a  responsabilidade  do  Apelado  pelo  dano  suportado  pelos

Apelantes.

 

Desta feita, não merece nenhum reparo a Sentença, que julgou

improcedente  o  pedido,  uma  vez  que  restou  configurada  a  excludente  de

ilicitude de força maior.

Isso  posto,  Rejeito  a  Preliminar  de  Ausência  de

Dialeticidade levantada nas contrarrazões, e, no mérito DESPROVEJO o

Recurso Apelatório.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
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Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador 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 dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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