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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. 
INFORMAÇÕES VIA INTERNET. SITE DO 
TRIBUNAL. NATUREZA MERAMENTE 
INFORMATIVA E NÃO VINCULATIVA. CONTAGEM 
DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUE DEVE 
OBEDECER A FORMA PREVISTA EM LEI. 
Como a demandada deixou escoar o prazo 
contestacional, após a juntada do aviso de 
recebimento nos autos, cujo dado não chegou a ser 
lançado no sistema informatizado, pois constou a 
informação somente da carta de citação expedida, 
ainda assim ela é revel (art. 319 do CPC). As 
informações prestadas sobre o andamento do feito no 
sistema informatizado do Tribunal de Justiça possuem 
caráter meramente informativo. É dever da parte zelar 
pelo acompanhamento do processo, devendo dirigir-se 
diretamente ao cartório.  
APELAÇÃO DESPROVIDA. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

NONA CÂMARA CÍVEL 
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COMARCA DE ENCRUZILHADA DO 
SUL 

COMPANHIA ESTADUAL DE 
DISTRIBUICAO DE ENERGIA 
ELETRICA CEEE D  
 

 
 

APELANTE 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO 
CARDOSO  
 

 
APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Nona Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento 

à apelação. 

Custas na forma da lei. 
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Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (PRESIDENTE) E 
DES. MÁRIO CRESPO BRUM. 

Porto Alegre, 25 de agosto de 2010. 

 
 

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY (RELATOR) 

Trata-se de apelação interposta pela CEEE D, na ação de 

cobrança ajuizada por ANTONIO CARLOS RIBEIRO CARDOSO, em face 

da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao 

pagamento da quantia emprestada pelo demandante a título de 

financiamento para construção de rede de eletrificação externa, no valor de 

R$ 2.000,00, corrigida monetariamente, desde a data do efetivo desembolso 

pelo IGP-M, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da 

citação. 

Em razões recursais, suscita a nulidade do processo, por 

cerceamento de defesa, uma vez que o prazo contestacional não iniciou no 

caso, já que não teria havido qualquer informação  no Sistema Themis sobre 

a juntada do mandado de citação devidamente cumprido. Assinala que o fato 

de ser decretada a sua revelia, sem justo motivo e em evidente erro 

cartorário, pois prejudicado o seu direito de defesa, isso fere os princípios 

basilares do direito: o contraditório e a ampla defesa. Requer a devolução do 

prazo para apresentar a contestação, pois a recorrente não deu causa ao 

fato gerador da perda do prazo. Cita julgados em prol de sua tese, 

postulando, ao final, o provimento do recurso. 

Acosta prova do respectivo preparo. 
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Intimada, a parte recorrida oferece contrarrazões. 

Sobem os autos a esta Corte, vindo-me conclusos para o 

julgamento. 

É o relatório. 

V O TO S 

DES. TASSO CAUBI SOARES DELABARY (RELATOR) 

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos 

de admissibilidade. 

A demandada, ora apelante, pede a desconstituição da 

sentença para que seja reaberto o prazo contestacional, uma vez que não 

teria havido qualquer informação no Sistema Informatizado sobre a juntada 

do mandado de citação devidamente cumprido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação de 

cobrança foi julgada procedente; em primeiro lugar, porque houve a 

aplicação do art. 319 do CPC, pois a demandada, por não ter contestado o 

feito, isso gerou a presunção da veracidade dos fatos relatados na inicial; e, 

em segundo, porque restou comprovada a relação de direito material entre 

as partes, na forma do documento das fls. 10-12. 

Observa-se que o aviso de recebimento da carta citatória foi 

juntado aos autos no dia 06 de agosto de 2009 (fl. 14v); a demandada refere 

que esse dado não foi lançado no Sistema Informatizado deste Tribunal e, 

por desconhecê-lo, decorreu o prazo contestacional sem que ela soubesse 

da sua fluência, deixando de apresentar a contestação. 

Com efeito, verifica-se que, da juntada do aviso de 

recebimento, passou a fluir o prazo para a contestação, previsto no art. 241, 

I, do CPC.  
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Saliento que é dever do procurador da apelante verificar a data 

da juntada do mandado de citação, dirigindo-se diretamente ao cartório. A 

orientação jurisprudencial deste Órgão Colegiado é firme no sentido de que 

informações constantes no site do Tribunal de Justiça na Internet são 

meramente auxiliares, não eximindo a parte do controle dos prazos 

processuais para a realização eficiente dos atos de sua responsabilidade. 

A título de ilustração, os seguintes precedentes: 

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE 
TÍTULO JUDICIAL. BRASIL TELECOM. CITAÇÃO. 
INFORMAÇÕES VIA INTERNET. SITE DO 
TRIBUNAL. CARÁTER MERAMENTE 
INFORMATIVO. As informações prestadas sobre o 
andamento do feito no sistema informatizado 
‘internet’ detém caráter meramente informativo. 
Assim, é dever da parte zelar pelo 
acompanhamento do processo, pois tais 
informações, de caráter oficioso, não suprem as 
intimações para o acompanhamento dos atos 
processuais. No caso, o mandado de citação, 
penhora e intimação da execução foi juntado em 21-
12-2005 e os embargos à execução protocolados em 
18-1-2006, desatendendo o disposto no artigo 738, 
inciso I, do Código de Processo Civil, o que impõe a 
sua rejeição por intempestividade. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70015259583, 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 
14/06/2006)” 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 
INFORMAÇÕES DA INTERNET QUE POSSUEM 
NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA E NÃO 
VINCULATIVA. CONTAGEM DOS PRAZOS 
PROCESSUAIS QUE DEVE OBEDECER A FORMA 
PREVISTA EM LEI. Apelo desprovido. Unânime. 
(Apelação Cível Nº 70019011535, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Genaro José Baroni Borges, Julgado em 04/04/2007)” 
 
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. É de ser 
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mantida a sentença que rejeitou, liminarmente, os 
embargos à execução de sentença, em face da 
intempestividade ocorrida. As informações 
constantes no site do Tribunal de Justiça na 
Internet são meramente auxiliares, insuficientes a 
amparar justa causa. APELO DESPROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70016669871, Décima Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 
14/12/2006)”  
 
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 
INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA 
INTERNET. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. As 
informações a respeito do andamento do 
processo, disponibilizadas pelo Tribunal em seu 
site na internet, possuem caráter meramente 
informativo, não constituindo, portanto, justa 
causa para a realização do ato processual de 
forma extemporânea. Ademais, no caso, a executada 
teve ciência inequívoca da data em que houve a 
juntada aos autos do mandado de citação, pois os 
retirou em carga durante o transcurso do prazo para a 
oposição de embargos à execução. Agravo de 
instrumento improvido. (Agravo de Instrumento Nº 
70016663239, Décima Primeira Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima 
Moraes, Julgado em 25/10/2006)”. 

 

A propósito, já foi veiculada notícia, nessa mesma página deste 

Tribunal, a respeito da questão, nos seguintes termos: 

 “As informações constantes no site do TJRS não 
influenciam na contagem dos prazos judiciais, que obedecem ao 
regramento do Código de Processo Civil (CPC). A divulgação, por 
ser oficiosa, não dispensa a diligência pessoal da parte. Com a 
decisão unânime, a 4ª Câmara Cível do TJRS negou provimento 
ao recurso impetrado pelo Estado do Rio Grande do Sul. O 
recorrente buscou provocar o julgamento pelo Colegiado, 
sustentando que por se tratar de sistema implantado pela própria 
administração do Poder Judiciário, tem caráter oficial. 

Ao reforçar o entendimento pacífico da Câmara, o relator do 
processo, Desembargador João Carlos Branco Cardoso, salientou 
que o prazo, independentemente do que constar no site do 
Tribunal, é contado da juntada dos autos da carta precatória 
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devidamente cumprida. “Com a contagem procedida na forma do 
disposto no diploma processual civil, o recurso é intempestivo”, 
acrescentou. 

Afirmou que situação similar ao da presente demanda já foi 
apreciada pela Câmara, por ocasião do julgamento de outro 
Agravo de Instrumento nº 70006925069, também impetrado pelo 
Estado do Rio Grande do Sul, tendo como relator o 
Desembargador Vasco Della Giustina.  

Lembrou, ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça 
ao julgar recurso especial. “A ausência de registro no sistema 
informatizado de informações processuais, de cunho oficioso, não 
obsta a fluência do prazo para o oferecimento dos embargos do 
devedor, que se conta a partir da juntada aos autos da prova da 
intimação da penhora.” [...] Proc. nº 70011438843 ”. 

 

Nesse mesmo sentido esta Câmara já decidiu no julgamento 

da Apelação Cível n.º 70015585490, de que fui relator. 

Dentro deste contexto, correta a decisão proferida pelo decisor 

de origem por ter aplicado o art. 319 do CPC e julgado a demanda, caso em 

que não há falar em reabertura do prazo contestacional ou ainda em ofensa 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Por tais razões, nego provimento à apelação. 

É o voto. 

 
DES. MÁRIO CRESPO BRUM (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA (PRESIDENTE) - De acordo 

com o(a) Relator(a). 

 

DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Apelação Cível 

nº 70035147503, Comarca de Encruzilhada do Sul: "NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MARCELO MALIZIA CABRAL 
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