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Validade das informações processuais fornecidas pelas 
páginas dos tribunais na internet

Márcio André Lopes Cavalcante1

1 INTRODUÇÃO

É	cada	dia	mais	comum	que	os	operadores	do	direito,	em	especial	os	
advogados, acompanhem a tramitação dos processos de seu interesse por 
meio dos sites	dos	tribunais	na	internet.

Os tribunais superiores e a grande maioria das cortes estaduais e 
regionais mantêm serviços por meio dos quais o interessado se cadastra 
para receber informações sobre qualquer movimentação relacionada com 
determinado processo, como a juntada de petições e mandados e a prolação 
de	decisões	judiciais.

Com base nessas informações, muitos advogados fazem a contagem 
dos prazos processuais, prática que poderá se mostrar arriscada, conforme 
veremos, se o profissional não realizar, concomitantemente, o acompanha-
mento	das	intimações	pela	Imprensa	Oficial.

O presente artigo tem por objetivo, portanto, analisar, à luz do Có-
digo	de	Processo	Civil,	da	Lei	do	Processo	Eletrônico	(Lei	11.419/2006)	e	
da jurisprudência, a validade das intimações efetuadas por meio dos sites 
na	internet.

2 Natureza das informações processuais fornecidas pelas páginas 
dos tribunais na internet

Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, os 
dados processuais disponibilizados via internet não possuem caráter ofi-
cial,	sendo	classificados	como	“meramente	informativos”.	Confira	acórdão	
recente nesse sentido:

1	Juiz	federal.
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PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	AGRAVO	DE	INSTRU-
MENTO.	INFORMAÇÕES	PROCESSUAIS	VIA	INTERNET.	JUSTA	CAUSA.	
NATUREZA	MERAMENTE	INFORMATIVA.	OFENSA	AO	ART.	535/CPC.	
AUSENTE QUANDO TRIBUNAL DE ORIGEM APRECIA TODAS AS QUES-
TÕES	SUBMETIDAS	A	JULGAMENTO.	RAZÕES	DO	RECURSO	QUE	NÃO	
ENFRENTAM	O	FUNDAMENTO	DO	ACÓRDÃO	RECORRIDO.	SÚMULA	
283	DO	STF.	MÁ-FÉ.	TESE	QUE	DEMANDA	O	REEXAME	FÁTICO	E	PRO-
BATÓRIO	DOS	AUTOS.	SÚMULA	7	DO	STJ.	RECURSO	PROTELATÓRIO.	
MULTA	E	INDENIZAÇÃO.	AFASTAMENTO.
1.	Conforme	jurisprudência	desta	Corte,	os	dados	processuais	dispo-
nibilizados pela internet são meramente informativos, de modo que 
eventuais omissões em relação ao andamento processual não confi-
guram	justa	causa	para	devolução	de	prazos	processuais.
2.	A	jurisprudência	desta	Corte	é	firme	no	sentido	de	que	os	embargos	
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamen-
to, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas 
no	art.	535	do	Código	de	Processo	Civil.
3.	É	inadmissível	o	recurso	especial	que	não	impugna	fundamento	do	
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou 
o	Tribunal	de	origem	(Súmula	283	do	STF).
4.	É	inviável	o	conhecimento	de	recurso	especial	quando	a	controvér-
sia reclama o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos 
autos,	a	teor	do	óbice	da	Súmula	7	desta	Corte.
5.	A	mera	interposição	do	recurso	de	apelação	contra	a	r.	decisão	do	
d.	juízo	de	planície	que	julgou	procedente	o	pedido	autoral	não	pode	
ser considerado expediente manifestamente protelatório, a ponto de 
configurar	uma	das	hipóteses	previstas	no	art.	17	do	Código	de	Pro-
cesso	Civil.
6.	Agravo	regimental	parcialmente	provido,	para	afastar	as	penalidades	
aplicadas	no	julgamento	do	recurso	de	apelação.
(AgRg	no	Ag	940.040/RJ,	relator	ministro	Raul	Araújo,	Quarta	Turma,	
julgado	em	27/08/2013,	DJe	20/09/2013).

Em famoso precedente, o ministro Aldir Passarinho Júnior assim 
pontificou:

Em conclusão, o sistema informativo extraído da rede de computadores 
não possui qualquer efeito concreto no que tange à intimação de atos 
oficiais	e	da	movimentação	processual.	É	e	continua	sendo	um	ônus	
dos advogados a verificação do andamento, seja in loco, diretamente 
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nos	autos,	seja	pela	publicação	na	imprensa,	quando	for	o	caso.	(REsp	
503761/DF,	relator	ministro	Aldir	Passarinho	Junior,	Quarta	Turma,	
julgado	em	21/10/2003).

No mesmo talante, pode-se citar trecho do voto do ministro José 
Delgado:

Quem labuta na advocacia, seja ela pública ou privada, sabe que os ser-
viços de acompanhamento processual disponibilizados pelas páginas 
eletrônicas dos Tribunais, por mais confiáveis que sejam, são meros 
instrumentos	auxiliares	de	informação.	Não	consistem	em	comunicação	
legalmente oficializada, regulamentada ou, tampouco, reconhecida 
pela	lei	processual	civil	brasileira.
(...)
Acresça-se, ainda, que os sistemas de andamentos processuais via 
internet	no	País	não	são	padronizados.	Cada	tribunal	tem	uma	forma	
diferente	de	veicular	as	informações	dos	feitos.	De	igual	modo,	nem	
todas as fases processuais são disponibilizadas nas páginas dos ende-
reços	eletrônicos.	E	até	o	momento	não	se	estabeleceu	um	regramen-
to específico próprio que vincule a forma de disponibilização de tais 
serviços	(REsp	572154/PR,	relator	ministro	José	Delgado,	Primeira	
Turma,	julgado	em	06/05/2004,	DJ	14/06/2004).

Os próprios sites dos tribunais, ao oferecerem essa funcionalidade, 
conhecida como push, que significa tecnologia de entrega de conteúdo via 
internet, fazem expressa ressalva de que as comunicações ali divulgadas são 
meramente	informativas.	Veja	a	advertência	que	consta	do	site do Superior 
Tribunal de Justiça:

Os serviços do STJ-Push são gratuitos e consistem, apenas, em um 
serviço	auxiliar	meramente	informativo.	Portanto,	não	dispensa	o	uso	
dos	meios	oficiais	de	comunicação	para	a	produção	de	efeitos	legais.

3 Inexistência de dever jurídico do Poder Judiciário de manter 
atualizadas as informações divulgadas pela internet

Conforme visto acima, os serviços de divulgação de movimentação 
processual disponibilizados pelos tribunais na internet possuem caráter 
meramente informativo, ou seja, não substituem as formas oficiais de pu-
blicidade.
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Como consequência dessa premissa, os tribunais não possuem o de-
ver jurídico de alimentar e manter atualizadas as informações divulgadas 
pelo sistema push.

Imaginemos, portanto, que o site do tribunal não divulgou a data em 
que	o	mandado	de	intimação	cumprido	foi	juntado	aos	autos.	O	advogado,	
que todos os dias acompanhava o processo pela internet, mas não checava o 
Diário Oficial, foi surpreendido com a perda do prazo para que ele interpu-
sesse	o	recurso.	Diante	disso,	o	causídico	poderá	alegar	que	houve	uma	justa	
causa para essa preclusão temporal e pedir a devolução do prazo recursal, 
nos	termos	do	que	dispõe	o	art.	183,	caput,	e	§§	1º	e	2º	do	CPC?

Art.	183.	Decorrido	o	prazo,	extingue-se,	independentemente	de	de-
claração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à 
parte	provar	que	o	não	realizou	por	justa	causa.
§	1º	Reputa-se	justa	causa	o	evento	imprevisto,	alheio	à	vontade	da	
parte,	e	que	a	impediu	de	praticar	o	ato	por	si	ou	por	mandatário.
§	2º	Verificada	a	justa	causa	o	juiz	permitirá	à	parte	a	prática	do	ato	
no	prazo	que	lhe	assinar.

A	resposta	à	presente	indagação	é	negativa.	Como	o	serviço	é	me-
ramente informativo, se houver um atraso ou omissão na divulgação da 
tramitação processual no site do Tribunal, isso não representará justa causa 
para	fins	de	permitir	a	devolução	do	prazo	processual.	Segundo	o	STJ,	a	
parte deveria ter adotado as medidas necessárias ao acompanhamento do 
processo	pelos	outros	meios	disponíveis.	Nesse	sentido,	colacionam-se	os	
seguintes precedentes:

PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	AGRAVO	DE	INSTRU-
MENTO.	INFORMAÇÕES	PROCESSUAIS	VIA	INTERNET.	JUSTA	CAUSA.	
NATUREZA	MERAMENTE	INFORMATIVA.	OFENSA	AO	ART.	535/CPC.	
AUSENTE QUANDO TRIBUNAL DE ORIGEM APRECIA TODAS AS QUES-
TÕES	SUBMETIDAS	A	JULGAMENTO.	RAZÕES	DO	RECURSO	QUE	NÃO	
ENFRENTAM	O	FUNDAMENTO	DO	ACÓRDÃO	RECORRIDO.	SÚMULA	
283	DO	STF.	MÁ-FÉ.	TESE	QUE	DEMANDA	O	REEXAME	FÁTICO	E	PRO-
BATÓRIO	DOS	AUTOS.	SÚMULA	7	DO	STJ.	RECURSO	PROTELATÓRIO.	
MULTA	E	INDENIZAÇÃO.	AFASTAMENTO.
1.	Conforme	jurisprudência	desta	Corte,	os	dados	processuais	dispo-
nibilizados pela internet são meramente informativos, de modo que 
eventuais omissões em relação ao andamento processual não confi-
guram	justa	causa	para	devolução	de	prazos	processuais.
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2.	A	jurisprudência	desta	Corte	é	firme	no	sentido	de	que	os	embargos	
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamen-
to, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas 
no	art.	535	do	Código	de	Processo	Civil.
3.	É	inadmissível	o	recurso	especial	que	não	impugna	fundamento	do	
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou 
o	Tribunal	de	origem	(Súmula	283	do	STF).
4.	É	inviável	o	conhecimento	de	recurso	especial	quando	a	controvér-
sia reclama o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos 
autos,	a	teor	do	óbice	da	Súmula	7	desta	Corte.
5.	A	mera	interposição	do	recurso	de	apelação	contra	a	r.	decisão	do	
d.	juízo	de	planície	que	julgou	procedente	o	pedido	autoral	não	pode	
ser considerado expediente manifestamente protelatório, a ponto de 
configurar	uma	das	hipóteses	previstas	no	art.	17	do	Código	de	Pro-
cesso	Civil.
6.	Agravo	regimental	parcialmente	provido,	para	afastar	as	penalidades	
aplicadas	no	julgamento	do	recurso	de	apelação.
(AgRg	no	Ag	940.040/RJ,	relator	ministro	Raul	Araújo,	Quarta	Turma,	
julgado	em	27/08/2013,	DJe	20/09/2013).

AGRAVO	REGIMENTAL	EM	RECURSO	ESPECIAL.	ADMINISTRATIVO	
E	PROCESSUAL	CIVIL.	OMISSÃO	EM	INFORMAÇÃO	PROCESSUAL	
DISPONÍVEL	NA	INTERNET.	INEXISTÊNCIA	DE	JUSTA	CAUSA	PARA	
DEVOLUÇÃO	DO	PRAZO	PROCESSUAL.	AGRAVO	REGIMENTAL	A	QUE	
SE	NEGA	PROVIMENTO.
1.	A	jurisprudência	prevalecente	desta	Corte	Superior	é	no	sentido	de	
que as informações processuais disponíveis na internet, não substi-
tuem os meios formais de publicação e intimação dos atos processu-
ais.	Desse	modo,	eventuais	omissões	ou	equívocos	ocorridos	nesses	
andamentos	não	justificam	a	devolução	do	prazo	recursal.
2.	Ademais,	consta	dos	autos	que	a	União	foi	regularmente	intimada,	
havendo omissão somente quanto ao lançamento, na internet, da data 
da	juntada	do	mandado	de	intimação	devidamente	cumprido.
3.	Agravo	regimental	a	que	se	nega	provimento.
(AgRg	no	REsp	1104783/RS,	relatora	ministra	Alderita	Ramos	de	Oli-
veira	(desembargadora	convocada	do	TJ/PE),	Sexta	Turma,	julgado	em	
15/08/2013,	DJe	27/08/2013).
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4 Fidelidade das informações divulgadas e boa-fé objetiva 

Situação diferente ocorre quando o site ou push do Tribunal divulga 
uma	informação	processual	errada	(com	equívoco).	É	o	caso,	por	exemplo,	
em que se informa que o mandado de intimação cumprido foi juntado aos 
autos	no	dia	22/03/2011,	quando,	na	verdade,	essa	juntada	ocorreu	em	
17/03/2011.

Ora,	nesse	caso,	a	informação	divulgada	induziu	a	parte	em	erro.	
Logo, isso deve representar justa causa para o ato processual não ter sido 
praticado	tempestivamente.	Defende-se	que,	em	tal	hipótese,	muito	mais	
grave,	deverá	ser	determinado	o	reinício	do	prazo	para	a	parte	prejudicada.

O fundamento para essa conclusão reside no princípio da boa-fé 
processual.	Fredie	Didier	Junior	(2013,	v.1,	p.	75) assim retrata o instituto:

Os sujeitos do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, 
que, nesse caso, deve ser entendida como uma norma de conduta (“boa-
-fé	objetiva”).	Esse	é	o	princípio	da	boa-fé	processual,	que	se	extrai	do	
texto	do	inciso	II	do	art.	14	do	CPC	(...).
(...)
(...)	Sempre	que	exista	um	vínculo	jurídico,	as	pessoas	envolvidas	es-
tão obrigadas a não frustrar a confiança razoável do outro, devendo 
comportar-se	como	se	pode	esperar	de	uma	pessoa	de	boa-fé.	Como	
acontece com qualquer relação jurídica, a boa-fé recai também sobre 
as	relações	processuais.	

A boa-fé objetiva significa, portanto, manter uma conduta de acordo 
com	padrões	sociais	de	lisura,	honestidade	e	correção.	Tem	como	objetivo	
não	frustrar	a	legítima	confiança	da	outra	parte.	Deve	ser	examinada	exter-
namente, ou seja, não importa qual era o sentimento da pessoa, mas sim a 
sua	conduta.

A boa-fé objetiva surgiu inicialmente no direito civil, mas a sua apli-
cação foi expandida para todos os demais ramos do direito, inclusive para 
os	ramos	do	chamado	direito	público.	Em	suma,	a	boa-fé	objetiva	deve	estar	
presente	em	toda	e	qualquer	relação	jurídica.

No âmbito do processo civil, a boa-fé objetiva possui fundamento na 
Constituição, mais precisamente no princípio do devido processo legal (STF, 
RE	464.963-2/GO).



I Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico

165

Vale ressaltar que o princípio da boa-fé processual não é destinado 
somente às partes, sendo aplicável também ao próprio juiz e aos serventuá-
rios	da	Justiça.	O	STJ	vem	reconhecendo	essa	vinculação	ao	dever	de	boa-fé	
objetiva para todos os que atuam no processo:

(...)
8.	É	imperiosa	a	proteção	da	boa-fé	objetiva	das	partes	da	relação	
jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, 
do devido processo legal e seus corolários — princípios da confiança e 
da	não	surpresa	—	valores	muito	caros	ao	nosso	ordenamento	jurídico.
9.	Ao	homologar	a	convenção	pela	suspensão	do	processo,	o	Poder	
Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o 
processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencio-
nado.	Por	óbvio,	não	se	pode	admitir	que,	logo	em	seguida,	seja	prati-
cado ato processual de ofício — publicação de decisão — e, ademais, 
considerá-lo	como	termo	inicial	do	prazo	recursal.
10.	Está	caracterizada	a	prática	de	atos	contraditórios	justamente	pelo	
sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento 
com	vistas	à	concretização	do	princípio	do	devido	processo	legal.	Assim	
agindo, o Poder Judiciário feriu a máxima nemo potest venire contra 
factum proprium,	reconhecidamente	aplicável	no	âmbito	processual.	
Precedentes	do	STJ.
11.	Recurso	Especial	provido.
(REsp	1306463/RS,	relator	ministro	Herman	Benjamin,	Segunda	Tur-
ma,	julgado	em	04/09/2012,	DJe	11/09/2012).

PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	AGRAVO	EM	RECURSO	
ESPECIAL.	PRINCÍPIOS	DA	LEALDADE	PROCESSUAL	E	DA	CONFIAN-
ÇA.	PRESUNÇÃO	DE	VERACIDADE	DOS	ATOS	PRATICADOS	PELOS	
SERVENTUÁRIOS	DA	JUSTIÇA.	INÍCIO	DO	PRAZO	PARA	INTERPOSI-
ÇÃO	DA	APELAÇÃO.	INOCORRÊNCIA,	DIANTE	DA	INEXISTÊNCIA	DE	
CARGA	DOS	AUTOS.	DECISÃO	RECONSIDERADA.	RECURSO	ESPECIAL	
APRECIADO	E	PROVIDO.	TEMPESTIVIDADE	DA	APELAÇÃO	1.	Os	atos	
praticados pelos serventuários da Justiça gozam de fé pública e presun-
ção de veracidade, devendo permanecer válidos enquanto não houver 
declaração	de	nulidade,	a	qual	não	prejudicará	a	parte	de	boa-fé.
2.	Os	princípios	da	lealdade	processual	e	da	confiança	se	aplicam	a	
todos	os	sujeitos	do	processo.
3.	No	caso,	o	advogado	havia	se	dado	por	intimado	da	sentença	median-
te	cota	nos	autos.	Ato	contínuo,	foi	lançada	certidão	com	a	expressão	
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“sem	efeito”	sobre	a	referida	cota.	Não	há	certidão	de	retirada	dos	
autos	em	carga.
4.	O	advogado	tinha	legítima	expectativa	de	que	o	ato	do	serventuário	
ocorreu de forma válida, devendo o prazo da apelação ser contado a 
partir	da	publicação	na	imprensa	oficial.
5.	No	caso	concreto,	o	Tribunal	de	origem,	ao	considerar	intempestivo	
o apelo, vai de encontro aos mencionados princípios processuais e 
contraria	o	art.	141,	V,	do	CPC.
6.	Decisão	reconsiderada	para	conhecer	do	agravo	nos	próprios	autos	
e	dar	provimento	ao	recurso	especial.
(AgRg	no	AREsp	91311/DF,	relator	ministro	Antonio	Carlos	Ferreira,	
Quarta	Turma,	julgado	em	06/12/2012,	DJe	01/08/2013).

Ora, em princípio, o tribunal não tem o dever de divulgar as infor-
mações	processuais	pela	internet.	No	entanto,	a	partir	do	momento	em	que	
publica tais dados, deve se responsabilizar pela sua veracidade, conside-
rando-se que não se pode esperar do Poder Público que crie “armadilhas” 
processuais	às	partes.	Com	a	sabedoria	que	lhe	é	peculiar,	o	ministro	Herman	
Benjamin assevera:

A disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio 
da internet passou a representar a principal fonte de informação dos 
advogados	em	relação	aos	trâmites	do	processo.
A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em 
que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados 
assim	fornecidos	pelo	próprio	Judiciário.
(...)
Não desconheço os precedentes em sentido contrário da Corte Especial, 
que são adotados em julgados de outros colegiados do STJ, inclusive 
da	Segunda	Turma.	(...)
Parece-me que a ampliação constante do uso da internet pelos opera-
dores do Direito, especialmente em relação aos sistemas informativos 
de andamento processual disponibilizados pelos Tribunais, sugere a 
revisão desse entendimento, em atenção à boa-fé objetiva que deve 
orientar a relação entre o Poder Público e os cidadãos, acolhida pela 
disposição	do	art.	183,	§§	1º	e	2º,	CPC.
Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam “meramente 
informativos” e não substituam a publicação oficial (fundamento dos 
precedentes	em	contrário),	isso	não	impede	reconhecer	que	houve	
justa	causa	no	descumprimento	do	prazo	recursal	pelo	litigante	(art.	
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183,	caput,	do	CPC),	induzido	por	erro	cometido	pelo	próprio	Tribunal.	
(REsp	1324432/SC,	relator	ministro	Herman	Benjamin,	Corte	Especial,	
julgado	em	17/12/2012).

5 Modelo de intimação adotado pela Lei do Processo Eletrônico

A	Lei	11.419/2006	dispôs	sobre	a	informatização	do	processo	judicial,	
ficando	mais	conhecida	como	“Lei	do	Processo	Eletrônico”.	

Foi previsto pela Lei um capítulo apenas para tratar a respeito da 
comunicação	eletrônica	dos	atos	processuais.	Esta	poderá	ocorrer	de	dois	
modos:

a)		Diário	da	Justiça	eletrônico:	disponibilizado	em	sítio	da	rede	mun-
dial de computadores, para publicação de atos judiciais e admi-
nistrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como 
comunicações	em	geral	(art.	4º);

b)	Intimações	por	meio	eletrônico	em	portal	próprio:	advogados,	
partes e outros profissionais devidamente cadastrados no tribunal 
poderão acessar determinada página na internet e lá consultarem 
o processo, sendo, então, nesse momento, intimados dos atos pro-
cessuais	(art.	5º).	As	intimações	feitas	dessa	forma,	inclusive	da	
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos 
legais	e	dispensam	a	publicação	no	órgão	oficial.

Percebe-se que a Lei do Processo Eletrônico adotou um modelo de 
intimação um pouco diferente do sistema push	de	comunicação	eletrônica.	
Isso porque, no push, é enviada uma mensagem eletrônica (e-mail)	ao	advo-
gado cadastrado no site,	informando	sobre	a	movimentação	processual.	No	
sistema	escolhido	pela	Lei	11.419/2006,	a	intimação	ocorre	com	o	acesso	
do usuário a uma página própria do tribunal, em local protegido por senha, 
onde já estará disponível a decisão judicial, momento no qual a intimação é 
considerada	realizada.	Cuida-se	de	uma	forma	de	“autointimação	eletrônica”.

Apesar de serem modelos ligeiramente diversos, percebe-se que o 
legislador conferiu plena validade às informações fornecidas pelos tribunais 
quando realizadas por meio eletrônico em portal próprio, o que somente 
reforça a necessidade de se rediscutir o entendimento clássico de que os da-
dos apresentados no sistema push possuem	caráter	meramente	informativo.	
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Tal	constatação	não	passou	despercebida	pela	3ª	Turma	do	STJ	em	acórdão	
vazado nos seguintes termos:

RECURSO	ESPECIAL	-	PROCESSO	CIVIL	-	INFORMAÇÕES	PROCESSUAIS	
DISPONIBILIZADAS	VIA	INTERNET	-	CARÁTER	OFICIAL	À	LUZ	DA	LEI	
N.	11.419/2006	-	PRESTÍGIO	À	EFICÁCIA	E	CONFIABILIDADE	DAS	
INFORMAÇÕES	PRESTADAS	POR	MEIO	DA	INTERNET	-	HIPÓTESE	DE	
ERRO OU FALHA DO SISTEMA - JUSTA CAUSA - POSSIBILIDADE DE 
IDENTIFICAÇÃO	-	CONJUNTURA	LEGISLATIVA	E	JURISPRUDENCIAL	
-	ATUALIDADE	-	HOMENAGEM	À	ADOÇÃO	DE	RECURSOS	TECNOLÓ-
GICOS	-	MELHORIA	DA	PRESTAÇÃO	JURISDICIONAL	-	ART.	5º,	INCISO	
LVXXII,	DA	CARTA	REPUBLICANA	-	RECURSO	ESPECIAL	IMPROVIDO.
I	-	Com	o	advento	da	Lei	n.	11.419/2006,	que	veio	disciplinar	“(...)	o	
uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comuni-
cação de atos e transmissão de peças processuais”, a tese de que as 
informações processuais fornecidas pelos sites oficiais dos Tribunais 
de	Justiça	e/ou	Tribunais	Regionais	Federais,	somente	possuem	cunho	
informativo perdeu sua força, na medida em que, agora está vigente a 
legislação necessária para que todas as informações veiculadas pelo 
sistema	sejam	consideradas	oficiais.
II	-	A	razão	desta	interpretação	é	consentânea	com	o	art.	4º,	caput 
e	§	2º	da	Lei	n.	11.419/2006,	que	expressamente	apontam,	in ver-
bis:”(...)	Art.	4º.	Os	tribunais	poderão	criar	Diário	da	Justiça	eletrôni-
co, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para 
publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos 
a	eles	subordinados,	bem	como	comunicações	em	geral.(...)	§	2.º	A	
publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro 
meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos 
casos	que,	por	lei,	exigem	intimação	ou	vista	pessoal.”	III	-	A	disponi-
bilização, pelo Tribunal, do serviço eletrônico de acompanhamento 
dos atos processuais, para consulta das partes e dos advogados, im-
põe que ele se realize de modo eficaz, uma vez que há presunção de 
confiabilidade	das	informações	divulgadas.	E,	no	caso	de	haver	algum	
problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão 
do serventuário da justiça, responsável pelo registro dos andamentos, 
que porventura prejudique umas das partes, poderá ser configurada a 
justa causa prevista no caput	e	§	1º	do	art.	183	do	Código	de	Processo	
Civil,	salvo	impugnação	fundamentada	da	parte	contrária.
IV - A atual conjuntura legislativa e jurisprudencial é no sentido de, 
cada vez mais, se prestigiar a divulgação de informações e a utilização 
de recursos tecnológicos em favor da melhor prestação jurisdicional, 
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com evidente economia de recursos públicos e em harmonia com o 
que	dispõe	o	art.	5º,	inciso	LXXVIII,	da	Carta	Republicana.
V	-	Recurso	especial	improvido.
(REsp	1186276/RS,	relator	ministro	Massami	Uyeda,	Terceira	Turma,	
julgado	em	16/12/2010,	DJe	03/02/2011).

Desse modo, ainda que indiretamente, a Lei do Processo Eletrônico 
confere validade legal e confiabilidade às informações divulgadas em sites 
mantidos pelo Poder Judiciário, devendo essa nova realidade ser incorpo-
rada pelos tribunais, sendo, por óbvio, necessária uma evolução técnica do 
modelo, a fim de que sejam minimizadas as omissões e equívocos na divul-
gação	de	tais	dados.

5 Conclusões

As informações processuais divulgadas nos sites dos tribunais ou 
mediante o sistema push ainda são consideradas pela jurisprudência majori-
tária	como	sendo	de	caráter	meramente	informativo,	ou	seja,	não	vinculante.

Como consequência dessa premissa, se houver um atraso ou omissão 
na divulgação da tramitação processual no site do Tribunal, isso não repre-
sentará	justa	causa,	nos	termos	do	art.	183,	§§	1º	e	2º,	do	CPC,	para	fins	de	
se	permitir	a	devolução	do	prazo	processual.	Segundo	o	STJ,	a	parte	deveria	
ter adotado as medidas necessárias ao acompanhamento do processo pelos 
outros	meios	disponíveis.

Percebe-se, contudo, uma tendência de evolução no tratamento da 
matéria, considerando que já se encontram julgados do próprio STJ afir-
mando que, em caso de equívoco nos dados disponibilizados pela internet, 
é possível reconhecer que houve justa causa caso a parte perca o prazo 
recursal	induzida	por	esse	erro.

A	Lei	do	Processo	Eletrônico	(Lei	11.419/2006)	previu	que	são	váli-
das as intimações por meio eletrônico, em portal próprio do Tribunal, o que 
reforça o argumento de que os dados divulgados nos sites do Poder Judiciário 
possuem	sim	caráter	oficial	e	devem	ser	tidos	por	vinculante.

A disponibilização da tramitação processual pelos tribunais por meio 
da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advo-
gados,	das	partes	e	do	público	em	geral.	Negar	validade	e	oficialidade	a	esse	
serviço é um contrassenso, além de violar o princípio da boa-fé objetiva, 



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

170

transformando uma realidade tecnológica em uma “armadilha” para partes 
e	advogados.

A jurisprudência, portanto, deve avançar e passar a considerar como 
vinculantes	as	informações	disponibilizadas	pelos	tribunais	na	internet.
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