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APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL  E
MATERIAL.  AVARIAS  EM IMÓVEL RURAL.  APONTADA
VINCULAÇÃO A CONDUTA DO ESTADO. CONSTRUÇÃO
DO  PASSAGEM  MOLHADA.  PROVAS.  AUSÊNCIA  DE
LIAME.  EVENTUAL  PREJUÍZO.  NEXO  CAUSAL  NÃO
DEMONSTRADO.  REQUISITO  INDISPENSÁVEL  PARA
COMPROVAÇÃO  DO  DANO.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

A fim  de  se  imputar  o  dever  de  indenizar  a  outrem,  é
necessário que além da existência da ação ou omissão do
agente e do dano, reste configurado o nexo de causalidade
ente esses requisitos, a fim de estabelecer a relação causal.
Portanto,  ausente  um  desses  itens,  carece  o  dever  de
indenizar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  José  Antônio  dos
Santos  irresignado com  a  sentença  prolatada  (fls.  221/224)  pelo Juízo de
Direito da 4ª Vara Mista da Comarca de Guarabira que julgou improcedente a
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais por si  proposta
em desfavor do Estado da Paraíba, por compreender a inexistência do nexo de
causalidade entre os danos relatados pelo autor e o Estado da Paraíba. Ainda
condenou a recorrente ao pagamento das custas e honorários no valor de R$
1.000,00 (um mil reais), sobrestados face a assistência judiciária.
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Ressaltou que “não obstante a responsabilidade do poder público
seja objetiva, pelas provas acostadas, tenho como não comprovado, estreme
de dúvidas, o nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o suposto sinistro
ocorrido na propriedade rural do postulante”.

Em suas razões, aduz o apelante que a decisão singular merece
ser  reformada,  pois  i)  a  obra de passagem molhada realizada em prol  das
Comunidades  de  Caboclo  e  Pedra  Grande  vem  causando  erosão  na
propriedade rural do recorrente, como também foi sucumbida pelas águas lá
acumuladas;  ii)  restou  devido  o  prejuízo  materiais  na  sua  propriedade,
conforme laudo técnico da Federação dos Trabalhadores na Agricultura deste
Estado;  iii)  seja  reconhecido  o  dano  moral  e  patrimonial  almejados,  fls.
226/235.

 
Intimado  o  apelado  para  apresentar  contrarrazões  ao  recurso,

manifestou-se  pelo  desprovimento  do  recurso,  pois  nada  contribuiu  para  o
apontado infortúnio narrado, fls. 249/254.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do apelo, dada
a ausência de comprovação de culpa pelo demandado, fls. 261/266.

VOTO

Irresignado com a sentença que julgou  improcedente o pedido,
apresentou recurso apelatório no intuito de demonstrar a existência dos danos
alegados na exordial.

A  questão  levantada  no  recurso  limita-se  a  analisar  a
responsabilidade civil ou não do Estado da Paraíba pelos danos sofridos. Os
danos  são  de  natureza  moral  e  material,  estes  provenientes  de  estragos,
erosão na propriedade rural  decorrente  da construção de passagem molhada
na localidade. Diz que as avarias são originárias da aludida obra.

Ainda esclareceu que os danos materiais decorrem da destruição
de culturas então existentes, na monta de R$5.837,75, conforme laudo técnico
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura deste Estado.  Também que
parte de suas terras sucumbiu pela invasão da água.

Em  verdade,  conforme  demonstrado  na  sentença  não  há
elementos  probantes de que possível  dano na propriedade efetivamente foi
motivada pela passagem molhada. 

Igualmente inexiste prova de que o represamento da água tenha
atingido  seu  bem,  até  porque  sequer  há  laudo  pericial  para  revelar  com
precisão todas as avarias narradas.

As fotografias acostadas são imprecisas e incapazes de apontar
eventual dano, pois não demonstram a existência de erosão, bem como que o
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possível represamento de água tenha destruído lavouras antes plantadas.

Ressalto,  outrossim,  que  o  laudo  técnico  unilateralmente
produzido  pelo  autor  e  acostado  a  petição  inicial,  esclarece  uma  possível
destruição de benfeitorias no  Município de Guarabira,  mas não delimita  em
qual propriedade e que tenha sido exclusivamente prejudicado o autor. Afinal, a
solicitação foi realizada por “José Antônio dos Santos [autor] e outros”.

Ademais,  às  fls.  101,  extrai-se  do  documento  a  seguinte
informação: “no decorrer da construção, conforme visitas e pareceres técnicos
da  Engenharia  em  anexo  ao  processo,  a  Associação  não  acatou  as
recomendações técnicas de segurança referentes ao Projeto aprovado”.

Das fls. 98 – relatório de acompanhamento da obra destaco: “[…]
visita  ao  local  da  obra,  grande  parte  da  mesma havia  sido  realizada,  com
exceção  do  rebaixamento  recomendado  pelo  Projeto  de  Engenharia,  bem
como, toda sua pavimentação.

Para surpresa nossa, ao voltarmos ao local da obra alguns dias
depois,  os  serviços  de  pavimentação  haviam sido  executados,  sem que  a
mesma tivesse rebaixada conforme o Projeto estabelece”.

Por conta de tudo acima narrado, inclusive de que a obra não foi
executado  conforme  projeto  por  circunstâncias  alheias  à  edilidade,  não  há
como reconhecer o dever de indenizar. Como é sabido, para a constituição do
dever de indenizar, é necessária a presença de seus requisitos: a ação dolosa
ou culposa praticada pelo agente, o dano e o nexo de causalidade existente
entre a ação promovida pelo ofensor e o dano causado ao ofendido.

Conforme dito, pelas provas carreadas, o apelante não conseguiu
demonstrar  que  a  construção  da  passagem  molhada  tenha  sido  a  causa
determinante  dos  apontados  prejuízos,  conquanto  ausente  o  nexo  de
causalidade,  um  dos  pressupostos  da  responsabilidade  civil,  de  modo  a
imputar a reparação pelo dano material.

O  nexo  causal  é  exatamente  o  vínculo  entre  a  conduta  e  o
resultado. É requisito indispensável e fundamental a fim de aferir se o dano
tenha sido causado pela culpa do ofensor.

Neste caso, inexiste prova a entrelaçar essa conduta e eventual
dano existente no imóvel da apelante.

Na lição de Caio Márcio este é “o mais delicado dos elementos da
responsabilidade civil e o mais difícil de ser determinado. Aliás, sempre que um
problema jurídico vai ter na indagação ou na pesquisa da causa, desponta a
sua complexidade maior. Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação
de reparar, se entre ambos não se estabelecer a relação causal.”1

1 in. Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 7ª ed. p. 151.
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Desta  forma,  em face  da  ausência  de  demonstração  do  nexo
causal entre os danos causados, desobriga-se o Estado da Paraíba do dever
de indenizar, notadamente diante da forma como posta a questão. 

Sobre o tema, trago a colação:

PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  DIÁRIAS DE
DESLOCAMENTO.  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 333, I, DO
CPC.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO
COMPROVADA  NOS  MOLDES  LEGAIS.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  REVISÃO.  SÚMULA 7/STJ.  1.  O ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito, conforme prevê o art. 333, I, do CPC. 2. Na espécie,
o  recorrente não se desincumbiu  do ônus comprobatório  do
seu direito, ou seja, não demonstrou nos autos que é devida a
diferença  das  diárias  de  deslocamento.  […]   5.  Recurso
especial  parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.
(REsp  1217526/SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
03/02/2011)

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
RESTITUIÇÃO. ART.333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO-
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA N. 83/STJ.
1.  Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo
do  direito  e  compete  à  ré  constituir  prova  dos  fatos
impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do  direito
reclamado.[...]  ”  REsp  728.636/PR,  Rel.  Ministro   JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
07.04.2005, DJ 13.06.2005 p. 282

Concluo, pois, esclarecendo a carência de provas a comprovar do
nexo  de  causalidade  entre  a  ação  e  o  dano  causado,  motivando  a
improcedência do pedido.

Com  estas  considerações,  nego  provimento  à  Apelação,
mantendo irretocável a decisão atacada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 27 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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