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AGRAVADA: JANETE GOMES DA FONSECA 
  
RELATOR: Desembargador MARIO ASSIS GONÇALVES 

 
Agravo de instrumento. Citação. Intimação. Juntada do mandado. Certidão 
de juntada. Lançamento de andamento processual no sistema de consulta 
informatizada do TJERJ. Certidão de intempestividade. Erro lançado no 
andamento. Revelia. Ação de indenização de danos morais com pedido de 
antecipação de tutela. Mandado de citação e intimação, este concernente à 
concessão de antecipação de tutela para exclusão do nome da autora dos 
cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC). Certidão de juntada, em 
19/06/2009, do mandado cumprido. Contestação interposta no prazo 
quinzenário, contado após a data de juntada constante do andamento 
informatizado: 21/07/2009. Certificada a intempestividade, considerando a data 
de juntada consignada nos autos, foi decretada a revelia e determinada a 
extração da peça contestatória. Recurso. A toda evidência, o andamento válido 
é aquele que se observa nas certidões constantes dos autos exaradas pelos 
serventuários (art. 241, do CPC). No entanto, impõe-se a busca da comunhão 
no entendimento que vem prevalecendo neste Tribunal de Justiça no sentido de 
que a vida moderna impõe a utilização de meios eletrônicos que facilitem a 
atuação profissional dos advogados e do acompanhamento processual pelas 
partes. A utilização da informática para comunicação daqueles atos praticados 
pela serventia e que não foram objeto de publicação, ou que quando o foram, 
resultaram em lançamento incorreto, induz, injustamente, a parte a erro, 
caracterizando uma exceção que se extrai da interpretação do § 1º do art. 183 
do CPC. O Tribunal de Justiça tem obrigação indeclinável de garantir, se não a 
validade da informação como intimação, pelo menos, a veracidade absoluta das 
informações sobre andamento processual que disponibiliza no seu "site" na 
Internet, sem o que não se justificaria nem o gasto astronômico feito, nem a 
manutenção meramente decorativa do sistema existente. Sob tal premissa, não 
pode subsistir o decreto de revelia se a não apresentação tempestiva de defesa 
decorreu de erro grave na informação sobre andamento do processo 
disponibilizada no "site" do Tribunal na Internet, sendo certo que esta só pode 
derivar de ato do serventuário. Precedentes do TJERJ perfilhados. 
Recurso provido. 

 

 

D E C I S Ã O 
(Artigo 557, § 1º-A, do CPC) 

 
 Cuida-se de agravo de instrumento (fls. 02/11) interposto por Vivo 

S.A. contra a decisão interlocutória de fl. 64, proferida pelo Juízo da Vara Única 

da Comarca de Laje do Muriaé nos autos da ação de reparação por danos 
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morais com pedido de antecipação de tutela que lhe move Janete Gomes da 

Fonseca  (fls. 13/21), objetivando, através de tutela antecipada, a exclusão de 

seu nome dos cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC) e, no mérito, a 

indenização de danos morais consubstanciados na negativação indevida. 

 A decisão interlocutória hostilizada, levando em consideração a 

certidão exarada pela serventia (fl. 63), no sentido de que a contestação 

interposta em 05/08/2009 (fls. 46/55) seria intempestiva, considerando que a 

juntada do mandado de citação/intimação se dera em 19/06/2009 (fl. 38), 

decretou a revelia e determinou o desentranhamento da peça contestatória (fl. 

64). 

 Dessa decisão a concessionária ré interpôs o presente agravo de 

instrumento, sob o fundamento de que foi induzida a erro em razão da demora 

na certificação da juntada do mandado nos autos e o fato de que o andamento 

informatizado, que consultou, veio a apontar que o mandado cumprido foi 

juntado aos autos em 21/07/2009 (fl. 69), o que tornaria tempestiva a dedução 

da contestação em 05/08/2009. 

 Daí ter postulado a reforma da decisão, de molde a que seja 

mantida a contestação, por tempestiva, e para que se cumpram os seus efeitos 

processuais, assim como afastado o decreto de revelia, prosseguindo-se no 

feito a apuração do direito das partes. 

 É o relatório . 

 Vistos e examinados, passo a decidir . 

Primeiramente, cumpre ressaltar que a melhor doutrina tem 

conferido ampla abrangência ao controle exercido pelo relator quanto ao juízo 

de admissibilidade recursal, cabendo-lhe, ainda, o juízo de mérito do recurso, 

em caráter provisório: 

 
"2. Juízo de admissibilidade. Ao relator, na função de juiz preparador de todo e 
qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame do 
juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão 
presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, 
interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência 
de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Trata-se de matéria de 
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ordem pública, cabendo ao relator examiná-Ia de ofício. Pelas novas regras o 
relator tem, também, o juízo de mérito do recurso, em caráter provisório. O 
exame definitivo do mérito é do órgão colegiado ao qual pertence o relator, que 
assim decidirá se houver interposição do agravo interno de que trata o CPC 557 
§ 1.0." 
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in Código de 
Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 
Editora Revista dos Tribunais, 5.a edição, 2001, pág. 1.067). 

 
  Pelo que, ao prosseguimento, na análise das razões elencadas, 

tenho que assiste razão à concessionária ré, ora agravante. 

  Com efeito, trata-se de ação de indenização de danos morais com 

pedido de antecipação de tutela promovida pela consumidora, na qual foi 

expedido mandado de citação e intimação, sendo este concernente à 

concessão de antecipação de tutela para exclusão do nome da autora dos 

cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC). Não obstante a certidão de 

juntada tenha consignado o dia 19/06/2009 como a data em que o mandado 

cumprido foi juntado aos autos (fl. 38), a contestação foi interposta no prazo 

legal (15 dias), só que contado da data de juntada que foi colhida pela ré do 

andamento informatizado: 21/07/2009 (fl. 69). 

  A decisão interlocutória que decretou a revelia e determinou o 

desentranhamento da contestação oposta por considerar a intempestividade 

certificada pela serventia até esteve correta, sendo certo que o andamento 

válido é aquele que se observa nas certidões constantes dos autos exaradas 

pelos serventuários. 

  Este é o entendimento natural, prevalecente naqueles casos em 

que todas as circunstâncias processuais transcorrem regularmente. 

  No entanto, o advento da informática no judiciário, com a 

implantação de sistemas cada vez mais sofisticados e custosos, teve o efeito 

principal de tornar mais célere toda a estrutura judiciária e, também, fornecer 

uma fonte de acesso aos jurisdicionados, de um modo geral, mas, também, 

aos operadores do direito, de um modo geral. 
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  Assim, não haveria razão para se lançar no sistema uma 

informação processual que não condissesse com a finalidade preconizada na 

legislação adjetiva civil. 

  Esse é o entendimento que reputo mais consentâneo, 

considerando, ademais, que as informações são lançadas no sistema 

informatizado por serventuários, aos quais cabe tal função a ser diligenciada 

com atenção, correção, rapidez e eficiência. 

O princípio da publicidade, inerente à ordem jurídica e ao regime 

democrático de direito, é característico, também, da observância do princípio 

da ampla defesa e do devido processo legal. 

  Trago a jurisprudência desta Corte e também de todo este 

Tribunal de Justiça sobre o entendimento: 

 
PROCESSO CIVIL - ERRO CARTORÁRIO - INDICAÇÃO DE DATA ERRADA 
DA JUNTADA DO MANDADO DE PENHORA NO SISTEMA. Mandado de 
penhora junto aos autos no dia 14.03.2006. Lançamento no sistema apontando 
a data do dia 15.03.2006. Lançamento equivocado no sistema que induziu o 
apelante a erro, pois passou a considerar a data do dia 15.03.2006, para 
fins de contagem do prazo para oferecimento dos embargos à execução. 
Neste caso, por se estar diante de andamento processual que não é objeto 
de publicação no Diário Oficial, passam as informações constantes do 
sistema informatizado a gozar de alto grau de confiabilidade, dado que a 
sua finalidade é a de facilitar à prestação do serviço, evitando-se, com isto, 
deslocamentos desnecessários de advogados a serventia para 
acompanhamento de cada ato processual. Diante desta circunstância, 
eventual falha do serviço deve ser considerada como justa causa para fins 
de permitir novamente a prática do ato (art. 183, do CPC). Com isto, deve 
ser tido por tempestivo os embargos à execução opostos pelo apelante, eis que 
se baseou na data constante do sistema informatizado, não podendo ser 
prejudicado por erro cometido pelo Cartório. Sentença que se reforma. Recurso 
conhecido e provido. 
(Apelação Cível 0005509-29.2006.8.19.0055 (2007.001.20677) – Terceira 
Câmara Cível – Rel.: DES. RICARDO COUTO - Julgamento: 24/07/2007). Grifos 
e destaques meus. 

 
 E mais: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE 
LANÇAMENTO DE ANDAMENTO PROCESSUAL NO SISTEMA DE 
CONSULTA INFORMATIZADA DESTE TRIBUNAL. CONTESTAÇÃO. 
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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. 
(Agravo de Instrumento 0002126-43.2008.8.19.0000 (2008.002.13643) – 
Segunda Câmara Cível – Rel.: DES. LEILA MARIANO - Julgamento: 
02/06/2008). Grifos e destaques meus. 

 
 E ainda mais: 
 

MANDADO DE CITACAO. INTERNET. OMISSAO CARTORARIA. REVELIA. 
JUSTA CAUSA 
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RÉ CITADA POR 
MANDADO - ADVOGADO QUE ACOMPANHA INÍCIO DO PRAZO (PELA 
JUNTADA DO MANDADO) ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES 
DISPONBILIZADAS PELO TRIBUNAL NO SEU "SITE" NA INTERNET - 
CARTÓRIO QUE POR DESÍDIA OU MÁ-FÉ ATÉ HOJE, DECORRIDOS CINCO 
MESES DO FATO. NÃO LANÇOU A JUNTADA DO MANDADO NO 
"ANDAMENTO" DO PROCESSO NA INTERNET - ADVOGADO QUE, 
DESCONFIADO DA DEMORA, CONTESTA 37 DIAS APÓS A CITAÇÃO, E SÓ 
ENTÃO VERIFICA QUE O MANDADO JÁ FORA JUNTADO MAS O FATO NÃO 
FORA ANOTADO NO ANDAMENTO DO PROCESSO NA INTER REVELIA 
DECRETADA - AGRAVO. 1. Em princípio as informações transmitidas via 
internet não tem força como intimação, mas no Caso do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro esta posição tem que ser flexibilizada 
porque o Tribunal implementou uma política de informatização completa, 
que já resultou na interligação de todas as Comarcas ao C. P. D. do 
Tribunal, a geração informatizada de mandados, ofícios, alvarás e outros 
expedientes, bem como o controle informatizado de registro, autuação e 
distribuição de feitos e a disponibilização em todas as Comarcas de 
máquinas de auto-atendimento para informação de andamento dos 
processos, de forma que hoje em dia o Tribunal tem obrigação indeclinável 
de garantir se não a validade da informação como intimação, pelo menos a 
veracidade absoluta das informações sobre andamento processual que 
disponibiliza no seu "site" na internet, sem o que não se justificaria nem o 
gasto astronômico feito, nem a manutenção meramente decorativa do 
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sistema. 2. Fixada essa premissa, não pode subsistir o decreto de revelia 
se a não apresentação tempestiva de defesa decorreu de erro grave na 
informação sobre andamento do processo disponibilizada no "site" do 
Tribunal na Internet. 3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 
(Agravo de Instrumento 0025799-07.2004.8.19.0000 (2004.002.22434) – 
Décima Sexta Câmara Cível – Rel.: DES. MIGUEL ANGELO BARROS - 
Julgamento: 22/02/2005). Grifos e destaques meus. 

 
 E ainda mais concludente: 
 

SISTEMA DE INFORMACOES DO TRIBUNAL DE JUSTICA - 
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - AUSENCIA DE LANCAMENTO - 
DEVOLUCAO DE PRAZO - JUSTA CAUSA - INTERPRETACAO DE LEI - 
CREDIBILIDADE E CONFIANCA DO USUARIO. 
Direito Processual Civil. Prazo para resposta do réu. Termo a quo. Juntada aos 
autos do Aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido. Art. 241, 
do CPC. Ausência de lançamento da informação no sistema informatizado 
do Tribunal. Recurso de decisão que indeferiu pedido de devolução do 
prazo para apresentação de defesa e decretou a revelia do réu, sob o 
fundamento de que a juntada do AR referente ao mandado citatório não 
constou no sistema informatizado do Tribunal, o que o induziu a erro 
quanto ao início do prazo para resposta. Cabimento. Não obstante o art. 
241, I, da Lei Processual dispor que o prazo para citação comece a correr 
da data da juntada do AR aos autos, importante ressaltar que a redação do 
referido dispositivo é anterior à informatização dos serviços forenses, não 
refletindo a realidade atual que caminha para a virtualização dos 
processos.Ademais, para que o sistema informatizado via internet atinja a 
sua finalidade, imperioso que as informações nele disponibilizadas seja 
confiável e precisa, gerando credibilidade e confiança ao usuário, pois 
caso contrário, será ineficiente ao fim a que se destina.O magistrado não 
deve se utilizar apenas do método literal na interpretação da norma 
jurídica, devendo se valer da interpretação lógica, sistemática e 
teleológica, a fim de atingir o seu verdadeiro sentido e alcance, conforme 
preceitua o art. 5º, da Constituição da República, ao assim dispor: "Na 
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins a que ela se dirige e às exigências 
do bem comum".Provimento do recurso. 
(Agravo de Instrumento 0027132-18.2009.8.19.0000 (2009.002.29758) – Sexta 
Câmara Cível – Rel.: DES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 25/11/2009). Grifos e 
destaques meus. 

 
 Por tais motivos, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do Código de 

Processo Civil, conheço o recurso e dou o provimento para reformar a decisão 

monocrática que decretou a revelia e determinou o desentranhamento de sua 

contestação, mantendo nos autos a referida peça de bloqueio e declarando a 
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inexistência de revelia só decretada em virtude do erro verificado no 

lançamento do andamento processual no sistema de consulta informatizada 

deste Tribunal de Justiça. 

 

Rio de Janeiro, 24 de março de 2010. 
 
 

Desembargador MARIO ASSIS GONÇALVES 
Relator 
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