
im 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009.002631586 
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S. A. 
AGRAVADO: ROBERTO TAKASHI ITO 
RELATOR: DES. BENEDICTO ABICAIR 
 
 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. ALEGADA FALHA NO 
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO 
PROCESSUAL INFORMATIZADO (INTERNET) 
DESSE TRIBUNAL. REVELIA. CONTRATO 
BANCÁRIO.  
1. O sistema de consulta processual 
oferecido no site  do Tribunal de Justiça tem 
por fim proporcionar agilidade à atuação dos 
advogados e desafogar os cartórios, 
devendo, assim, ser confiável, 
principalmente no que tange a informações 
prestadas sobre os prazos que deverão ser 
observados pelos causídicos; 
2. Boa-fé dos patronos que confiam nos 
dados apresentados por tal meio de consulta, 
quer pela rapidez de acesso ao site , quer pela 
dificuldade de acesso à serventia, posto que 
muitos não possuem seus escritórios no 
Centro; 
3. Assim, constatada a desconexão 
entre o lançamento constante no site  e o real 
andamento processual, deve a parte ser 
diligente nas providências pertinentes, 
utilizando-se, minimamente o prazo 
processual de 05 (cinco) dias, na forma do 
artigo 185, como ocorrido nestes autos, uma 
vez que o presente recurso foi protocolizado 
no dia 10/08/2009, tendo a decisão agravada 
sido publicada pela Imprensa Oficial no dia 
05/08/2009; 
4. Daí, imperioso se faz o acolhimento das 
razões recursais para determinar a devolução 
do prazo integral para a apresentação da 
contestação, cujo termo inicial se dará na 
data da publicação, em primeira Instância, 
para cumprimento desta decisão.  
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5. Provimento do recurso na forma do § 1º-A 
do artigo 557 do Código de Processo Civil. 

 
 

R E L A T Ó R I O 

 

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ROBERTO 

TAKASHI ITO em face do BANCO ITAÚ S. A., através da qual pretende o 

ora agravado a reparação por alegados danos morais e materiais. Inicial 

às fls. 02/09, instruída com os documentos de 10/178. 

 

Alega o agravante que após receber o competente mandado 

de citação procedeu o acompanhamento do processo através do site 

deste Tribunal. Contudo, devido à atualização tardia do andamento do 

feito, foi decretada sua revelia. Ressalta, por oportuno, que, mesmo após 

a declaração de que ele, agravante, havia deixado transcorrer in albis o 

prazo para apresentação da contestação, ainda, assim, não foi lançado 

no andamento processual a juntada do referido mandado de citação. 

 

É o relatório. Decido. 

 

Dispõe, de forma cogente, o § 1º-A do artigo 557, do 

C.P.C., que: “Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto 

com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá das provimento ao 

recurso.” 

 

Conforme narrado pelo agravante, este vinha procedendo 

ao acompanhamento do processo através do site deste Tribunal, através 

do qual verificava todos os andamentos. Ocorre que, por um erro na 

alimentação do sistema informatizado, não foi tempestivamente lançada a 
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juntada do mandado efetivamente realizada em 18/06/2009, conforme 

certidão de fls. 176v. deste instrumento. Porém, tal informação até o dia 

30/07/2009 não havia sido lançada, conforme se depreende do 

andamento acostado às fls. 17/18. 

 

É certo que o art. 241, I do CPC dispõe que o prazo começa 

a correr da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a 

citação for por correio. Todavia, observa-se que houve uma falha na 

alimentação do sistema que deve ser confiável e inspirar credibilidade a 

todos aqueles que o utilizam. 

 

Assim, deveria ser aplicada a norma do artigo 183, §2º do 

CPC, visto que o ato não foi praticado por uma justa causa, um evento 

imprevisto, alheio à vontade da parte que a impediu de praticá-lo por si ou 

por seu mandatário. Com efeito, se os dados tivessem sido inseridos 

corretamente no sistema informatizado, a parte poderia ter apresentado a 

contestação tempestivamente.  

 

Além disto, não seria possível causar um dano à parte 

devido a uma falha do site deste Tribunal. Este moderno meio de 

consulta, que veio para desafogar as filas nos cartórios e dar mais 

agilidade ao trabalho dos advogados, deve ser confiável, fazendo constar 

dados corretos. Caso contrário, tal sistema será inócuo e provocará o 

retorno dos advogados aos cartórios, prejudicando a tão desejada 

celeridade processual.  

 

Neste sentido, colaciono os seguintes arestos: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE 
DANOS. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE 
ANDAMENTO PROCESSUAL NO SISTEMA DE 
CONSULTA INFORMATIZADA DESTE TRIBUNAL. 
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CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO CUJA 
CONTAGEM TEM INÍCIO COM A JUNTADA AOS 
AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO, 
COMO DETERMINA O ARTIGO 241 II DO CPC. 
OMISSÃO DO CARTÓRIO EM LANÇAR O ATO 
PROCESSUAL NO SISTEMA INFORMATIZADO. É de 
se refutar numa justiça de massa o entendimento segundo 
o qual compete às partes acompanharem o andamento 
processual em cartório por não ter qualquer valor legal o 
sistema de informatização, pois seus elevados custos 
somente se justificam para garantir mais agilidade ao 
processamento e facilitar o trabalho cartorário ao diminuir 
o atendimento pessoal aos advogados e às partes, o que 
apenas se alcançará em tendo o serviço de informatização 
credibilidade e o usuário a garantia de que não será 
prejudicado com eventuais erros. Correção da decisão 
recorrida que, admitida a omissão cartorária. Considerou 
tempestiva a contestação. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO.” (2008.002.13643 - 
Agravo De Instrumento - 1ª Ementa - Des. Leila Mariano 
- Julgamento: 02/06/2008 - Segunda Câmara Cível)  
 

“Agravo de instrumento. Dados da movimentação 
processual no sistema informatizado do Tribunal de 
Justiça. Lançamento equivocado da data de juntada do 
mandado citatório que induz o réu a erro justificável. 
Decisão corretamente prolatada pelo juízo a quo que deixa 
de decretar a revelia do réu, tendo em vista o equívoco 
cartorário no ato de inserção de dados no sistema 
informatizado, aplicando o artigo 183 do CPC. A 
movimentação processual retratada pelo sistema de 
acompanhamento informatizado do Tribunal de Justiça 
deve ser confiável, não podendo conter informações 
imprecisas ou equivocadas. Indicando o sistema 
informatizado data de juntada de mandado de citação de 
forma equivocada e valendo-se a parte ré da data extraída 
desse sistema, sua contestação não pode ser reputada 
intempestiva. Logo, presente a justa causa a impedir a 
decretação da revelia do réu. Recurso a que se nega 
seguimento, na forma do art. 557, caput do CPC.” 
(2008.002.06146 - Agravo De Instrumento - 1ª Ementa - 
Des. Azevedo Pinto - Julgamento: 04/03/2008 - Décima 
Terceira Câmara Cível)  
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“AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. MOVIMENTO PROCESSUAL. 
LANÇAMENTO EQUIVOCADO DA DATA DA 
JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NO 
SISTEMA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL. 
INDUÇÃO DO RÉU A ERRO JUSTIFICÁVEL. 
SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA. 
NULIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. A movimentação 
processual retratada pelo sistema de acompanhamento 
informatizado do Tribunal de Justiça deve ser confiável, 
não podendo conter informações imprecisas ou 
equivocadas. 2. Indicando o sistema informatizado data de 
juntada de mandado de citação diversa e posterior daquela 
constante dos autos e valendo-se a parte ré da data 
extraída desse sistema, sua contestação não pode ser, por 
isso, reputada intempestiva.” (2007.002.30278 - Agravo 
De Instrumento - 2ª Ementa - Des. Elton Leme - 
Julgamento: 19/12/2007 - Décima Sétima Câmara Cível)  

 

 

Portanto, como não seria possível penalizar a parte pela má 

prestação do serviço de consulta do site deste Tribunal e em respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, o presente recurso deve ser 

provido. 

 

Porém, assim que constatada a desconexão entre o 

lançamento constante no site e o real andamento processual, deve a 

parte ser diligente nas providências pertinentes, utilizando-se, 

minimamente do prazo processual de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 

185 e não apresentar seu requerimento quando melhor lhe conviesse. 

 

Diante do que consta dos autos, o agravante nos cinco 

primeiros dias contados da publicação da decisão que decretou sua 

revelia, protocolizou o presente recurso, deixando claro que o mesmo 

está atento aos andamentos processuais.   
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Daí, imperioso se faz o acolhimento das razões recursais. 

 

Por todo o exposto, dou provimento do recurso na 

forma do § 1º-A do artigo 557 do Código de Processo  Civil  para 

determinar a devolução do prazo integral para a apre sentação da 

contestação, cujo termo inicial se dará na data da publicação, em 

primeira Instância, para cumprimento desta decisão.  

 

Rio de Janeiro,  

 

 

 

DESEMBARGADOR BENEDICTO ABICAIR 
RELATOR 
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