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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  RESTAURAÇÃO  DE 
AUTOS.  DESAPARECIMENTO  DO  PROCESSO 
ORIGINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  PROTOCOLO  NO 
CARTÓRIO.  INSUFICIÊNCIA  DE  CÓPIAS  DAS  PEÇAS 
ORIGINAIS  PARA  O  PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO. 
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Ante a ausência de peças essenciais do processo originário 
não há como ser deferida a restauração de autos. 

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  à  unanimidade,  em  conhecer  do Recurso e 
negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
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João Pessoa,  hostilizando sentença (fls. 32/34) do Juízo da 1ª Vara de Executivos 
Fiscais da Comarca da Capital que, nos autos da Restauração dos Autos  da Ação 
de Execução Fiscal n° 2002007775542-5 ajuizada em face da Estação Rodoviária de 
João Pessoa, indeferiu a restauração requerida, ante a inexistência de documentos 
hábeis que comprovem o alegado. 

Em suas razões, fls. 37/42, o recorrente sustenta a existência 
nos autos de prova robusta do desaparecimento da Execução Fiscal.

Alega que diante da movimentação processual, da cópia da 
petição inicial e das certidões de dívida ativa, fls. 07/15, não resta dúvida de que 
houve  a  distribuição  desses  documentos  no  Fórum  Cível.  Por  fim,  postula  o 
provimento do apelo para que seja reformada a sentença, julgando procedente o 
pedido de restauração. 

Contrarrazões,  fls.  45/47,  pugnando  pela  manutenção  da 
sentença. 

A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  53/54,  opina 
pelo provimento do recurso apelatório. 

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Relatam os  autos  que o  Município  de  João Pessoa  ajuizou 
Ação de Restauração dos Autos da Execução Fiscal n° 2002007775542-5 em que 
litiga contra a Estação Rodoviária de João Pessoa, que teria sido distribuídas em 
20/10/2007, e buscava o pagamento de débito decorrente de IPTU.

Tenha-se,  desde  logo  que,  em  se  tratando  de  ação  de 
restauração de autos,  o pronunciamento judicial  se opera apenas em torno da 
idoneidade das peças e elementos apresentados, ou ainda da inexigibilidade da 
restauração  ante  a  ausência  de  peças  essenciais  do  processo,  cingindo-se  aos 
requisitos inerentes à própria restauração.

O juízo de primeiro grau observou as formalidades exigidas 
pelo art.  1.063 e  seguintes do CPC,  mas como se pode ver,  a   municipalidade 
somente  juntou  aos  autos,  a  movimentação  processual  e  petição  inicial  sem 
qualquer chancela ou prova de se referir ao processo aqui discutido.
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Percebe-se,  pois,  que  os  elementos  contidos  nas  peças 
apresentadas nestes autos são escassos. Assim a compreensão da controvérsia fica 
prejudicada ante a ausência de peças processuais necessárias, porquanto sequer 
há nos autos cópia da petição inicial ou da contrafé, resumindo-se a restauração 
da execução fiscal à várias supostas petições iniciais e CDA's apresentadas, onde o 
nome do Advogado que peticiona não coincide com o causídico cadastrado na 
movimentação de fl. 07.

Desta forma, não há como ser reconhecida a idoneidade das 
peças e elementos colhidos.

Ademais, o setor de Oficialato de Serventia do Fórum Cível 
informou a inexistência de qualquer registro de protocolo do feito para a  1ª Vara 
de  Executivos  Fiscais,  conforme fl.  25,  agindo  acertadamente  o  juízo  a  quo  ao 
indeferir a restauração.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTAURAÇÃO 
DOS  AUTOS.  AUSENCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS  LEGAIS. 
Para  instauração  do  incidente  de  restauração  de  autos,  devem  ser 
observadas as formalidades legais previstas nos artigos 1.063 e seguintes 
do  Código  de  Processo  Civil,  bem  como  nos  artigos  260  e  261  do 
Regimento  Interno  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça.  Ausentes  os 
pressupostos necessários, mormente a petição inicial, declarando o estado 
da  causa  ao  tempo  do  desaparecimento,  o  devido  contraditório  e  a 
decisão  final  julgando  a  ação,  não  há  como  determinar  o  regular 
prosseguimento do feito, pois o procedimento de restauração não obteve 
êxito.  Recurso conhecido e não provido.  (TJDF; Rec 2006.01.1.064685-5; 
Ac.  753.419;  Sexta  Turma  Cível;  Relª  Desª  Ana  Cantarino;  DJDFTE 
29/01/2014; Pág. 146)

Com  essas  considerações, NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo incólume a sentença vergastada.   

   
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá e 
Benevides,  e  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
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composição  de  quórum.  Presente  à  sessão,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 15 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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