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ACÓRDÃO

 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000138-39.2010.815.0371.
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Sousa.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria do Socorro Marques de Figueiredo.
ADVOGADO: Lincon Beserra de Abrantes.
APELADO:  Município  de  Sousa,  representado  por  seu  Procurador  Cleonerubens  Lopes
Nogueira.

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONTRATO  DE
CONCESSÃO  DE  LOTES  DE  TERRENO  DE  CEMITÉRIO  PÚBLICO
DESTINADOS  A  SEPULTAMENTO.  UTILIZAÇÃO  NÃO  AUTORIZADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.  EFEITO.  PRESUNÇÃO  RELATIVA  DE  VERACIDADE  DOS
FATOS  NÃO  IMPUGNADOS  EM  SEDE  DE  DEFESA.  NECESSIDADE  DE
DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO NA INICIAL. AUSÊNCIA. ÔNUS
DO  AUTOR.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  OPORTUNIZADA.  INÉRCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

1. O princípio da impugnação específica, que estabelece a presunção de veracidade
dos fatos narrados na Inicial que não foram impugnados na peça de defesa, deve ser
mitigado quando não existem elementos probatórios mínimos dos fatos constitutivos
do direito alegado, ônus que compete ao Autor.

2. A inércia da parte em atender a determinação do Juízo para especificar as provas
que  deseja  produzir  autoriza  o  julgamento  do  processo  no  estado  em  que  se
encontra.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0000138-39.2010.815.0371,  em que figuram como Apelante  Maria  do
Socorro Marques de Figueiredo e como Apelado o Município de Sousa.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Maria do Socorro Marques de Figueiredo interpôs  Apelação contra  a
Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa, f. 25/27, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer por ela ajuizada em face  daquele Município, que
julgou  improcedente  o  pedido,  ao  fundamento  de  que  a  Recorrente  não  se
desincumbiu do ônus de provar que um dos lotes de terreno do cemitério público da
Municipalidade, cujo uso foi a ela concedido, foi utilizado para sepultamento não



autorizado.

Em suas razões, f. 31/34, a Apelante alegou que o Município não impugnou
o sepultamento ocorrido em um dos lotes objeto do contrato de concessão, devendo
tal fato ser presumido como verdadeiro.

Requereu  o  provimento  do  recurso  para,  julgando  procedente  o  pedido,
determinar a entrega do bem e a retirada o cadáver nele sepultado.

Intimado,  o  Apelado apresentou Contrarrazões,  f.  37/39,  aduzindo que  a
Apelante não atendeu ao disposto no art. 333, I, do CPC de 1973.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  48/51,  não  ofereceu  parecer  meritório,
porquanto ausentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

O Princípio da Impugnação Específica positivado pelo art. 302, do CPC de
19731,  e  ratificado  pelo  art.  341,  do  CPC de  20152,  estabelece a  presunção  de
veracidade  dos  fatos  narrados na  Inicial  que  não foram impugnados  na  peça  de
defesa.

Essa presunção de veracidade é relativa, admitindo a produção de prova em
contrário e  exigindo a confirmação mínima do que foi alegado pelo Autor pelas
provas produzidas nos autos, a fim de evitar a prolação de decisões em flagrante
descompasso com a justiça e razoabilidade,  sendo esse inclusive o entendimento
firmado pelos Órgãos Fracionários deste Tribunal3.
1 Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial.
Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo: […].

2 Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes 
da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: […].

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
SUPOSTA PRISÃO ILEGAL. DESPACHO INTIMANDO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
INÉRCIA  DA  PARTE  AUTORAL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  DO  RÉU.
PRESUNÇÃO  RELATIVA  DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS.  PROMOVENTE  QUE  NÃO  SE
DESINCUBE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 333, I,  DO CPC. DESPROVIMENTO DO
APELO. – Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte foi devidamente intimada
para  especificação  de  provas  e  quedou  inerte.  –  Em  que  pese  o  réu  não  ter  impugnado
especificamente as alegações do autor, apresentando peça contestatória sem qualquer relação com a
realidade dos autos, tal circunstância não se faz suficiente para tomar como verdadeiras as ilações do
requerente, uma vez, repita-se, desprovidas de um mínimo de arcabouço de provas.  – Não tendo o
autor comprovando fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I do Código de Processo
Civil,  outro  caminho  não  há  que  não  o  da  improcedência  do  pleito  autoral.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00028410820118150351,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 28-07-2015)

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  AUTORAL.  INSURGÊNCIA  SOBRE  A  REVELIA  E
APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS.  PEÇA CONTESTATÓRIA
APRESENTADA  EM  TEMPO  HÁBIL  POR  ADVOGADO  LEGALMENTE  CONSTITUÍDO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO PLEITO.  INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. -A revelia é a
ausência de contestação na forma e tempo devidos. -  A decretação da revelia, o que não ocorreu in
casu,  acarreta  a  presunção  relativa  de  veracidade  dos  fatos  descritos  na  inicial  ou  juris  tantum,



A  autora,  ao  ajuizar  a  Demanda,  alegou  que  celebrou  um  Contrato  de
Concessão de Terreno Público destinado a Sepulturas com Município Réu, f. 12, por
meio do qual foi autorizada a usar dois lotes de terreno no cemitério local em caráter
perpétuo, no entanto, afirmou que um dos bens concedidos foi utilizado para um
sepultamento não autorizado, requerendo, por isso, a sua devolução e a retirada do
cadáver.

Objetivando instruir  os fatos narrados na Exordial,  a Promovente carreou
aos  autos  a  cópia  do  mencionado  Contrato,  o  recibo  de  pagamento  do  valor
convencionado (f. 11) e a certidão de óbito da pessoa que supostamente teria sido
sepultada em um dos lotes concedidos (f. 13).

Embora o Apelado tenha impugnado de forma um tanto genérica a Inicial ao
argumentar na Contestação que a tese autoral não restou demonstrada, não há, de
fato, elementos sequer indiciários da ocorrência do sepultamento em um dos lotes
concedidos à Demandante, motivo pelo qual esta não se desvencilhou do ônus de
trazer lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos do seu direito, assim como
prescreve o art. 333, I, do CPC de 19734, cujo correspondente no CPC de 2015 é o
art. 373, I5. 

É  importante  ainda  consignar  que  o  Juízo  oportunizou  às  partes  a
especificação das provas que desejariam produzir,  f.  23/24,  porém a Promovente
quedou-se  inerte,  autorizando  o  julgamento  do  processo  no  estado  em  que  se
encontrava.

Isso  posto,  voto  pelo  desprovimento  do  Apelo,  mantento  incólume  a
Sentença guerreada.

  É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

devendo as arguições serem sopesadas em conjunto aos demais elementos probatórios constantes nos
autos. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00013725020118150601,  3ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator  DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES ,  j.  em 11-05-
2015)

4 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; […].

5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; […].


