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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA  –  BLOQUEIO  VIA  BACENJUD  -
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  –
PRAZO DA PUBLICAÇÃO DA NOTA DE FORO
INSERIDO  NO  SITE  DO  TJPB  DIVERGENTE
DA  PUBLICAÇÃO  NO  DJE  -  HIPÓTESE  DE
ERRO  JUDICIÁRIO  -  JUSTA  CAUSA  –
INTELIGÊNCIA DO ART. 183, § 1º, DO CPC -
INTEMPESTIVIDADE  AFASTADA  –
PRECEDENTES  DO  STJ   – PROVIMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO.

 O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça
consolidou  o entendimento  de  que o equívoco
ou  a  omissão  nas  informações  processuais
prestadas  na  página  eletrônica  dos  tribunais
configura justa causa, nos termos do art. 183, §
1º,  do  CPC,  a  autorizar  a  prática  posterior  do
ato, sem prejuízo da parte.
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VISTOS, 

Cuida-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de
antecipação  de  tutela  interposto  pelo  Banco  Bradesco  Financiamentos
S/A em face da decisão interlocutória de fls. 565/566, proferido nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, ora em fase de cumprimento de
sentença,  que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, por entender ser intempestiva.

Em suas razões (fls.04/13), o recorrente sustenta que, embora
tenha o juízo a quo fundamentado sua decisão de rejeição da impugnação ao
argumento de que a publicação foi veiculada no DJE de 11 de novembro de
2014, a movimentação processual disponibilizada no site TJ/PB, consta como
publicada a nota de foro de intimação para impugnação, em 12 de novembro
de  2014,  devendo  ser  este  o  marco  inicial  de  contagem  do  prazo  para
impugnação ao cumprimento da sentença.

 Argumentou, ainda, que embora site do TJPB esclareça que
as informações são meramente informativas, as informações veiculadas pelos
tribunais  em  suas  páginas  de  andamento  processual  na  internet,  após  o
advento  da  Lei  nº  11.419/06,  devem ser  consideradas  oficiais,  e  eventual
equivoco ou omissão não pode prejudicar a parte.

Assim, pleiteia a reforma da  decisão recorrida, para que seja
dado provimento ao recurso, no sentido de determinar que seja recebida a
impugnação apresentada como tempestiva.

É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso.

O  caso  é  de  provimento  monocrático  do  agravo,  consoante
autoriza o art.  557,  §1º-A, do CPC1,  eis  que a decisão agravada está em
manifesto confronto com a jurisprudência pacificada no âmbito do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.

Com  efeito,  analisando  os  autos,  vejo  que  a  recorrente
apresentou  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença  em 27/11/2014  (fls.
534/545), sob o argumento de que sua intimação se deu em 12/11/2014.

Ocorre que, o juízo a quo fundamentou sua decisão de rejeição
liminar da impugnação, ao argumento de que a publicação acerca da penhora
foi veiculada no DJE de 11 de novembro de 2014, sendo extemporânea a
impugnação  apresentada  pela  agravante  somente  no  dia  27/11/2014  (fls.
565/566).

1 Art. 557. omissis § 1o-A 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 dar provimento ao recurso.
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Contudo, analisando o print extraído do site do TJPB constante
das fl. 09, vejo que o servidor encarregado de alimentar o sistema fez constar
que a nota de foro cientificando a recorrente acerca do bloqueio de valores
pelo sistema Bacenjud se deu no dia 12/11/2014, induzindo a agravante em
erro, restando configurada a justa causa prevista no caput e § 1º2 do art. 183
do Código de Processo Civil. 

Isso  porque,  a  disponibilização,  pelo  Tribunal,  do  serviço
eletrônico  de  acompanhamento  dos  atos  processuais,  para  consulta  das
partes e dos advogados, impõe 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.  

Nesse  sentido,  é  a  pacífica  jurisprudência  do  STJ,  senão
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
INFORMAÇÕES  PROCESSUAIS  NO  SÍTIO  DO  TRIBUNAL.
CONTAGEM DE PRAZO. BOA-FÉ. ART. 183, §§ 1º E 2º, DO
CPC.  JUSTA  CAUSA.  APLICAÇÃO.  Segundo  a  nova
orientação  desta  Corte,  "ainda  que  os  dados
disponibilizados  pela  internet  sejam  'meramente
informativos'  e  não  substituam  a  publicação  oficial
(fundamento  dos  precedentes  em  contrário),  isso  não
impede  que  se  reconheça  ter  havido  justa  causa  no
descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183,
caput,  do CPC),  induzido por erro cometido pelo próprio
Tribunal."  (REsp  1.324.432⁄SC,  Rel.  Min.  Herman Benjamin,
Corte  Especial,  DJe  10.5.2013).  Recurso  especial  provido.
(REsp  1438529⁄MS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24⁄04⁄2014, DJe 02⁄05⁄2014) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA DE
INTIMAÇÃO  DIVULGADA  PELA  INTERNET  EM
DIVERGÊNCIA  COM  A  DATA  PUBLICADA  NO  DIÁRIO
OFICIAL.  CONFIGURAÇÃO  DE  JUSTA  CAUSA  PARA
PRÁTICA  POSTERIOR  DO  ATO  PROCESSUAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.
Esta  Corte  Superior,  reconsiderando  posicionamento
outrora adotado,  firmou entendimento,  no julgamento do

2 Art. Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração 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.
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REsp  1.324.432⁄SC  (Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  17⁄12⁄2012,  DJe  de
10⁄5⁄2013),  de  que  as  informações  sobre  o  "andamento
processual" emanam de fonte oficial, não podendo servir
de  meio  para  confundir⁄punir  as  partes,  levando-as  a
comportamentos  equivocados  e  prejudiciais  a  seus
interesses formais e materiais, conduzindo-as à perda de
oportunidades  processuais  preclusivas.  2.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  Ag
1361859⁄PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 25⁄02⁄2014, DJe 01⁄04⁄2014).

RECURSO  ESPECIAL.  DEFICIÊNCIA  NA  INFORMAÇÃO
PROCESSUAL  PRESTADA  VIA  INTERNET.  DEVOLUÇÃO
DE PRAZO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL NO REsp 1.324.432/SC. RECURSO
ESPECIAL  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  INCONFORMISMO  COM  A
DECISÃO  QUE  DEIXOU  DE  RECEBER  O  RECURSO  DE
APELAÇÃO,  EM  VIRTUDE  DE  SUA  INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  ALEGADO
LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES ERRÔNEAS NO SITE DO
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  OS  DOCUMENTOS  JUNTADOS
AOS AUTOS COMPROVAM O CORRETO LANÇAMENTO DA
DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO MENCIONADO
SITE,  OU  SEJA,  EM  15/02/2012.  REGISTRE-SE  QUE  A
APELAÇÃO  FOI  PROTOCOLADA  APENAS  EM  10/04/2012.
RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.[...]  Esse
entendimento começou a ser modificado pela Terceira Turma
do STJ, que passou a entender 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 § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil. [...] 1.  O
equívoco  ou  a  omissão  nas  informações  processuais
prestadas  na  página  eletrônica  dos  tribunais  configura
justa  causa,  nos  termos  do  art.  183,  §  2º,  do  CPC,  a
autorizar a prática posterior do ato, sem prejuízo da parte.
[...].  1.  Esta  Corte  Superior,  reconsiderando
posicionamento outrora adotado, firmou entendimento, no
julgamento do REsp 1.324.432/SC (Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe
de 10/5/2013), de que as informações sobre o "andamento
processual" emanam de fonte oficial, não podendo servir
de  meio  para  confundir/punir  as  partes,  levando-as  a
comportamentos  equivocados  e  prejudiciais  a  seus
interesses formais e materiais, conduzindo-as à perda de
oportunidades  processuais  preclusivas.  2.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  Ag
1361859/PR,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  25/02/2014,  DJe  01/04/2014) Dessa
forma,  merece  reforma  o  acórdão  recorrido,  por  estar  em
desconformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte
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Superior. Diante do exposto, com amparo no artigo 557, § 1º-A
do CPC, dou provimento ao recurso especial, determinando o
retorno  dos  autos  à  origem  para  apreciação  da  apelação,
considerada  a  ocorrência  de  justa  causa  na  aferição  da
tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF),
07  de  novembro  de  2014.  MINISTRO  MAURO  CAMPBELL
MARQUES Relator) [grifos e destaques acrescidos].

Dessa forma,  merece reforma a decisão agravada,  por estar
em desconformidade com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com amparo no artigo 557, §1º-A do CPC,
DOU  PROVIMENTO ao  agravo  de  instrumento,  revogando  a  decisão
recorrida,  considerada  a  ocorrência  de  justa  causa  na  aferição  da
tempestividade da impugnação apresentada,  a fim de que seja afastada a
alegada intempestividade. 

COMUNIQUE-SE COM  URGÊNCIA o  inteiro  teor  desta
decisão ao Juízo prolator do decisum agravado.

P. I.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz
      Relator
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