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RESUMO: Propöe-se, neste estudo, uma análise da modalidade
pa270'
c
Y
cf
216,
arts'nos
,
citação pot *éio elehônico, Previstâ
taf'uto Oni.o, 1.050 e 1,051 áo novo Código de Processo Civil' to'
mãndo por base: as inovações propostas peta novel norma adjetiva;
do cadastro
o ,uu .u*po de incidência subjetiva; a obrigatoriedade
elehônico
cadastro
do
realização
para
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eletrônico; o prazo fixado
de
cabimento
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o
territori;l-instituciona¡
amplit'de

ã-u ruu
elehônico denho
sanção ao sujeito que deixar de efetuar o cadagtro
requerido à pe'
do
acesso
do prazo tegãt; a imprescindibilidade do

tiçã; inicial-e

aos respectivos documentos, para validação do ato de

panorâmica
ciiaçao. Espera'se, aðsim, fornecer ao leitor uma visão
sobre a referida modalidade de citação'
meio
PALAVRAS-CHAVE: Novo Código de Processo Civili citação;
elehônico.
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cadastro
do
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pelo descumprimento; 5 A disponibilização da
requisito
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Disponibilização
àu ,iutiau¿u para a citação por meio eletr6nicoi
do cadasho pelos Tribunaisi Conclusãoi Referências'
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O novo Código de Processo Civil, Lei no 13.L05/20L5, com termo inicial
de vigência no dia L8 de março de 20'/..6, frazl ern seu escopo/ duas alterações
nos atos de comunicação processual, em especial nas modaliclades de citação.

A primeira novidade fica por conta da legalização de prática já adotada
nas serventias e nos cartórios judiciais, hodiernamente: a citação feita pelo
escrivão ou chefe cle secretaria, se o citando compârecer em cartório.
Essa modalidade de citação foi chancelac{a pela nova norma processual/ no aft. 246, inciso III, trazendo para o mundo jurfdico-normativo ato
comum ao exercfcio diário da tutela jurisdicional.

Não é esse, contudo, o objeto da presente explanação.
merece clestaque, por sua forte reper-

cussão nas relações jurfdico-processuais, e ante a necessidade de se alinhar o
exercfcio da jurisdicão estatal aos avanços tecnológicos verificados em todas
as áreas da vida e da ciência, refere-se ao disposto no art. 246, inciso V, do
novo Codex: a citação por meio eletrônico.

Com efeito, a referida norma torna mais abrangente e segura a tfmida
e lacônica previsão contida no art. 221, inciso IV, CPC/1973, inserida no diploma processual anterior pela Lei no 11.419 /2006, que "dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei n" 5.869, cle 1L de janeiro de1973
- Código de Processo Civil; e dá outras providências",

Foi louvável o esforço do legislador em tentar compatibilizar, ainda
sob a égide do código anti¡ço, o binômio tutela jurisdicional/avanços tecnológicos.
Contudo, a maneira reticente e evasiva pela qual foi incorporada ao
cócti¡5o de Processo civil cle 1973 fez essa modalidacle de citação tornar-se
ineficaz ern seu nascedouro, dada a sua incapacidade de garantir ao jurisdicionado condições mfnimas de segurança, e elementos capazes de normatizar, de modo efetivo, esse meio citatório, mormente por se tratar, a citação,
de ato de cabal relevância ao ptumo da lide, pelo qual "são convocados o réu,
o executaclo ou o interessaclo para integrar a relação processual" (art. 238 do
CPC/2015\, gerando efeitos de natureza processual e material,
Como é notório, lacunas normativas e enunciados legais reticentes
especialmente em se tratando de ato processual de tamanha importância
8e
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afastam os sujeitos processuais da adoçEio de posslveis inovações procedimentais, por temerem possfveis danos em sua esfera de direito material.

1 CITAçÃ.O pOR MEIO ELETRÔNrCO: TNOVACÃO pREVTSTA NO
cPCfl973, MANTIDA E APRIMORADA PELO CpC/.201s

A modalidade de citacão que

DourR¡xa CruL

-

E foi justamente o que ocorreu com o art' 227,IV, do CPC/'1973: foi
relativamente esvaziado por sua normatividade deficitária.
Nesse sentido/ parece ser promissora a nova chancela da citação por
meio eletrônico, tal qual disciplinada pelo novel Código de Processo Civil, ao
promover um tratamento mais cuidadoso, indicando os sujeitos a ela suscetfveis e os procedimentos a serem adotados Para a sua implementação'

SS

Propõe-se, nesta sedc, uma análise das normas previstas nos arts. 246,
1" e 2", cf c o art.270, parágrafo único, 1'.050 e 1.Q51 do Código de Processo

Civil de 201.5, que regulamentam a citaçäo por meio eletrônico, consiclerando-se: (l) a sua amplilude subjetiva; (ü) o prazo para que os sujeitos indicados na norma processual efetuem o cadastro eletrônico, perante os tribunais;
(líi) a sua amplitucle territorial; (iu) a obrigatoriedacle do cadastro eletrônico e
o eventual cábimento de sanções pelo descumprimento da regra; (u) o modus
opernndi; e (ui) o requisito indispensável para a sua validade.
Busca-se, assim, uma visão panorâmica do referido meio de comunica-

ção processual.
2

AMPTITUDE SUBJETIVA (ARTIGO246,
270, PAR^Á,GRAFO ÚNICO, CPc/201s)

gS

1" E 2o,ClC O ARTIGO

lV, do CPC/1973, inserida no diploma
processual de1973 em 2006, é corolário do disposto nos arts. 6l e 9" da Lei
tf 17.479/2006, dos quais se extrai que "as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as ãos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão
/'no
ser feitas por meio eletrÔnico" (art. 6"), e que
Processo eletrônico, todas as
citaçöes, intimaçOes e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas
por meio elehônico, na forma desta Lei" (art. 9o).

A norma contida no art'

221',

Tendo em vista a importância do processo eletrônico na prestação da
tutela jurisdicional, no contãxto tecnológico-desenvolvimentista atual, e a fim
de permitir avanços ainda maiorcs na relação tecnologia eletrônica/processo
civil, tornanclo o vefculo processual cada vez mais célere e efetivo, o Código
de Processo Civil de 20L5 passou a exercer uma chancelamais segura e robusta
sobre a modalidacle de citação eletrônica.

Um simplório cotejo entre o disposto no art' 221,|V, do CPC/1"973 e o
teor do a*.246, V, do CPC/201.5 transmite a falsa impressão de que a mu8?

F
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dança teria ocorrido apenas em aspecto literal, com a exclusão da expressão
"ptóptia", contida na lei anterior, passando a constar/ na lei nova, entre as
modalidacles de citação, aquelâ realizada "por meio eletrônico, conforme rc'-

gulado em lei própria".
É o que sc observa do quadro comparativo a seguir colacionado, que
contrapõe as duas nonnas legais:
cPcnyTs

cPqr2ms

Att.22L A citaçðo far-se-á: [,,,] IV - por rncio
clctrônico, conformc regulado enr lci própria,

Art. 24(¡. A citaçåo será feita: [,,.] V - por rnc'lo
clctrônico, co¡rforme regulndo enr lei,

tárias, previdenciárias e creditfcias". Com o perdão da interlocução, o tratamento não poderia ser diferentc" na esfera judicial.

Há, ainda, uma expansão subjetiaa expressa: o att.270, parágrafo rlnico/ clo CPC/20L5 dispõe que também estão sujeitos ao disposto no art. 246,
g 10, do CPC/2015 o Ministério Prlblico, a Defensoria Prlblica e a Advocacia
Pública, aerbís:
Art.270. As intimaçöcs realizaln-se/ sempre que possfvel, por meio eletr'ônico, na forma da lei.
Parágrafo rlnico, Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Ptlblica e à
Advocacia Pública o disposto no S 10 do art. 246.

Mas a novel norma processual vai muito além, aclotando um critério
subjetiao para definição do alcance da citação por meio eletrônico, indicando,
expressamente, aqucles que estão sujeitos à sua aplicação, notadamente: as
empresas phblicas (inclufdas, nesse grupo, as socieclades de economia mista2) e privadas de grande porte - excetualrdo-se as microempresâs e empresas
de pequeno porte -, a União Federal, os Estados, o Distrito Federal, os Municlpios e as enticlacles da adminishação inclireta.
Eis os termos do art. 246, SS 1." e

2) do CPC/2075,

CADASTRO ELETRÔNICO PERANTE A ADMINTSTRACÃO DO
TRIBUNAL: PRAZO/AMPTITUDE TERRITORIAL

O Professor Leonardo Grecos, em suas Instítuições de processo ciail, enfatiza que o legislador adotou, para fins de citação eleh'ônica, o sistema cla

t.,,1

a,utocomunicøção (afis.Su e 6" da Lei n" 11,.419/2006).

- por meio eletrônico, conforrne regulaclo

em lei.

intirnações, as quais serão efctuadas prcferencialmente por esse meio.

Nesse sistema, o destinatário da citação é considerado citado, via de
regra/ no momento em que acessa o sftio eletrônico do hibunal e visualiza
o ato de comunicação (art. 5", S 1') da Lei í'1^1*419/2006)4. Se a consulta for
realizada em dia não rltil, "a intimação será considerada como realizada no
primeiro dia rltil seguinte" (art. 5u, $ 2o, cla Lei no 11.419 /2006).

$ 2n O disposto no g L" aplica-se à União, aos Estados, ao Dishito Federal,
aos Municfpicls c às entidades c{a aclministração indireta.

Daf a necessária observância ao disposto nos arts. L.050 e 1..051 do
CPC/2075, que descrevem o procedimento para a realizaçäo do cadastro pré-

L" Com exceção das microempresas e das empresas cle pequeno porte, as
elnPresas ptiblicas e privadas säo obrigadas a manter cadastro nos sistemas
de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento dc citações e
S

Observa-se, da referida norma legal, o "tratamcnto diferenciado" - corolário cla iso¡romia material - dispensado às micro e pequenâs empresas/
pela Constituição Federal de 1988, que, em seu Tftulo VIII, Capltulo'1, dispõe
sobre os "Princfpios gerais da atividade econômicâ", com o objetivo expresso
de "incentiválas pela simplifuação de suas obrigações administrativas, tribu-

2

3

aerbis:

Àrt.246. A citação será feita:

V

A delimitação subjetiva da modalidade de citação eletrônica, prevista
novel
código adjetivo, carrega/ em seu escopo/ uma interessante disciplina
no
da matéria, por dar ciência prévia à condição de sujeicão dos destinatários da
norma/ e também dos deveres dela decorrentes.

DIDER JR., Fredie. Carso

de

dircito proccssual ciuil.1.7, ed, JusPodivm, v. I, 20t5. p.621
88

3
4

GI{ECO, Leonardo. Instiluiçõcs dc processo ciuil - Inh'odução ao direito processual civil.
5, ed. Forcnse, v.1,2016. p. 298,
"Art. 50 As intinraçôes serão feitas por ¡neio eletrônico ern portal próprio aos que ee
cadastrarcm no forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrô¡rico,
S 1o Considerar-se-á realizada o intimaçdo no dia em que o intimando efetivar a consulta
elctrônica ao teor da intirnaçllo, certificanclo-se nos autos a sua realizaç€lo."
89
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vío obrigatórío pcrantc a administração dos respectivos tribunais, sem o qual

torna-se impossfvel efetuar a citação por meio eletrônico.

O art. 1.050 do CPC/2015 dispõe sobre a regularização cadastral da
União, clos Estados, do Distrito Federal, dos Municlpios e das respectivas
entidades de administração indireta, do Ministério P(rblico, da Defensoria
Plrblica e da Advocacia Prlblica, os quais deverão, "no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de entrada em vigor" clo novel Código Processual Civil,
cadastrar-se perante a "administração do Tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, S2n, e270, parâgrafo hnico"s.
O art. 1.051 do CPC/2015, por sua vezl reproduz as regras atinentes à
realização clo cadastro eletrônico pelas empresas públicas e privadas de grande porte, consignando, da mesma forma, o prazo "de 30 (dias), a contar da
data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurfdica, perante o jufzo onde
tenha¡n sede ou filial"t',
Constata-se, nos tcrmos das referidas normas legais, que os sujeitos
indicados nos arts. 246, SS 1.o e 2", e 270, parâgrafo único, do CPC/2015 dispõem de vm prazo de 30 (trinta) dias pan efetuar o seu cadastro no sistema
eletrônico dos tribunais.
Diferem-se, contudo, as referidas normas processuais quanto ao termo
a quo paru a contagem do

trintídio legal,

Nesse sentido, a nonna prevista no art. L.050 do CPC/2015 é clara: a
inscrição nos respectivos sistemas eletrônicos dos Tribunais - pela União, pelos Estaclos, pelo Distrito Fecleral, pelos Municfpios e pelas respectivas enticlades de administração indireta, pelo Ministério Púrblico, pela Defensoria
Pública e pela Advocacia Phblica - deve se dar "no prazo de 30 (trintø) dias a
contar da data da entradø ernvigor" do novo Código de Processo Civil.

5

6

A União, os

Estados, o Distrito Federal, os Municfpios, suas respectivas
entidacles cia aclministração inclireta, o Mi¡ristério Prlblico, a Defensoria Pública e a
Advocacia Pública, no prazo de 30 (hinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste
Cócligo, deverÍto se caclastrar perânte a administração do tribunal no qual atucm parÍr
cumprimento do disposto nos arts. 246, gT, e 270, parágrafo rlnico."
"Art. 1.051. As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art,246, $'P,
no prazo de 30 (hinta) dias, a contar da data de inscriçâo do ato constitutivo da pessoa
jurfclica, perarrte o julzo onde tenham sede ou filial.
Parágrafo único. O disposto \o capu, não se aplica às microempresas e às ernpresas de
pequcno portc."

"Art.

1.050.

00
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Noutro giro, a regra prevista no art. 1.051 do CPC2015, embora também imponha um prazo de 30 (trinta) dias pan que seja realizado o cadastro
eletrônico da pessoa jurfclica, perante a administração dos respectivos Tribunais, estabelece como termo inicial não a entrada em vigor do Código, mas,
sim/ a data de inscrição

de seus atos

constitutiuos.

Há, contuclo, nesta norma, perigosa lacuna, ao se limitar a promover a
chancela de hipóteses em que o novel Código adjetivo já esteja em vigência
antes do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurfdica.

Contudo, nada clispöe acerca das pessoas jurfclicas preexistentes à sua
vigência, e sobre o termo a quo para â contagem do prazo de 30 (trinta) días,
nesse caso especffico, gerando, assim, duplo risco! (i) de uma interpretação
incompatfvel com o novel Código de Processo Civil, no sentido de que as
empresas pré-constitufdas à sua vigôncia não estariam obrigadas a realizar o
cadastro eletrônico; (iÐ e de incerteza quanto ao termo inicial do prazo de que
clispõem essâs empresas parâ efetuar o cadastro.

Quanto ao ponto, por questões de segurança, para empresas pré-constitufclas em relação à data de entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, parece ser o melhor entendimento replicar a regra prevista no
art. 1".050 do CPC/2015, iniciando-se/ assim/ a contagem do prazo para a realizacão do cadastro eletrônico, a partir da data inicial de vigência do novo
diploma legal.
Consta, ainda, das referic{as normâs um critério "territorial-institucional" para a realização do cadastro eletrônico. De fato, não seria possfvel
impor aos sujeitos que realizassem o cadastro eletrônico perante a aclministração cle todos os Tribunais do Pafs. Mesmo por isso, por previsão legal, a
obrigação está restrita aos locais em que tais órgãos atuem (art. 1,050), ou nos
quais tenham filial ou sede (at.1.051).
A tabela a seguir facilita â compreensão do procedimento para regisho:
Amplltudc eublodva
Urìi¡lo, Distrito Fe(1eral,
Estaclos,

Municfpio e

c¡rtltladcs tla aclministraçrlo indireta, Ministório Público, Defeneoria Pública e Aclvocacia

Prozo para efetlvar o
codoeho elehônlco

Termo

l¡rlci¡l

30 (trintn) dias
(art, 1,050 do

Vigência do novo
Código de Proccsgo

cPC/2015).

Civil

cte 2015

(art. 1.050 do

cPc/201s).

I'11l¡lica,

01

Amplltude terri'

torlal
"Tribunal no qual
atucm." (art. 1.050
rlo CPC/2015)

Rev¡gn Junlorc¡ 462
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Amplltude eubjetlva
Emprcsas prlblicas e
privaclas dc granclc
pofte, cotìgtituld¿rs
npós a vigência clo

Prazo para efcdvor o
cadû0ho eletfônlco
30 (trinta) dias
(art. 1.051 do

cPc/201s).

Termo

lnlcl¡l

Crv¡r.

Àmplltude tcml.

torl¡l

Data dc cotìstituiçaro
da pessoa jurfdica (art, 1.05'l do

"Jufzo orrclc tcnhan
sccle ou filial,"
(nrt, 1.051 clo

cPc/201s).

cPc/2015)

cPC/2015.
Ernprcsas prlblicas c
privaclas dc grandc
portc, pré-constitufclas
antes cla vigência clo

Vigência (lo novo
Código t-lc Procc.sso

30 (hinta) dias
(art. 1.050 c/c o
art. 1.051 do

Civil de 2015

cPc/2015).

(art. 1.050

cPc/2015,

c/c o

"Jufzo onclc tcnham
scdc. ou filial."
(art. 1,051 do

cPc/2015)

art,1.051 do

pela complexidade de sua organização interna e vasta sujeição a normas de
direito material de naturezas variaclâs - tributária, habalhista, eminentemente privadas, negociais e afins -/ as quais deverão ser analisadas/ por razões de
competência âbsoluta, perante a esfcra competente.
É notória, ainda, a vocação subsidiária no novel Código de Processo

Civil em tutelar questöes de ordem processual trabalhista e administrativa
(art. 15 do CPC/2015), sendo, portanto/ válido o alerta.

O ponto é relevante, vez que/ como exposto, efetuado o cadastro/ coln
o accsso do usuário iro portal/ seguido pela consulta efetiva ao ato de comunicação em sua página inicial de acesso, o requerirdo será dado por citado.
Caso o usuário cadastrado no sltio elehônico do Tribunal não acesse o portal,
transcorrido o pÍazo de 10 (dez) dias do envio cla citação, pelo oflcio jurisdicional, ele será presumidamente citado (art.50, S 3n, da Lei n" 11".419/2006),
para todos os efeitos legaisT.

-, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribuuais de Justiça, dcntro do espectro
territorial de sua filial ou sede, respeitado o prazo legal e a forma de contagem/ nos termos suprat e que o acesso ao sftio eletrÔnico do Tril¡unal ocotra
em intervalosconstantes, a fim de impedir que a comunicação processual seia
presumida, nos termos da lei específica, gerando Prejufzos de ordem material
e Processual à pcssoa

Frcc{ic Diclicr Jr., em seu Curso de dircilo processunl cioil, definiu como cicvc scr rcalizad¿r
a citaçËlo por rneio eletrônico, dispondo sobre as $uas etapas, nos seguintes termoe¡ "A
citação elctrônica deve obseLvar as exigências do art.5u cla Lei no 1'L/4'19/2006: a) dcve
ser feita ern portal próprio, accssfvcl pclos cadastros do sistema, disperrsada a publicaçilo
no ór¡¡ão oficial (art, 5o, cnput); b) consiclera-se r.calizada no dia cm quc o citando cfctivar
a co¡rsulta eletrônica ao tcor da intimação, certificando-se nos autos a sua realizaçäo
(art. 50, $ 1o); c) na lripótese anterior, nos caeos crn quo a conr¡ulta sc dê cm dia n:lo útil,
a citaçtlo será co¡rsidcrada como rcalizada no primeiro dia f¡til seguinte; d) a consulta
dcvcrá ser feita em até dez dias corridos contados cla data do envio da citação, sob pena
cle consiclerar-sc a citâção automaticamente realizada na data do tér¡nino cleste prazo há, aqui, uma presunção legal de citação; não é uma ficção, pois a comunicação pode
ter acorìtecido. Fcita a citação elehônica, o prazo cle resposta colneçâ a fluir ¡ro ctia rltil
92

jurfdica.

4 OBRTGATORIEDADE

DO CADASTRO ETETRÔNICOTSANçÃO

PELO DESCUMPRIMENTO
exprcssõel impositiuas - "devem"
"obrigadas"
(art. 246,5'lo) -, denotanc{o,
(art.1.050), "deverão" (art.1.050)e
assim, vma obrigação de realização do cadastro elehônico pelos sujeitos expostos a essa modalidade de citação.
Há corrente doutrinária que entende ser questiottável a própria constitucionalidade da imposição de realização de cadastro/ Por meio de Lei Federal, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpioss. Sem entrar nessa
discussão, para grande parte da doutrina, a regrâ Prevista no art.246,SIo,
c/c o art. 270, paÁgrafo único, CPC/20L5, é, de fato, impositiaa, tracluzindo a
obrigação de realização e mânutenção de cadastro junto aos sistemas de processo em autos eletrônicose do respectivo Tribunal, para rcceber citações e

A novel norrna processual vaz

intimações, prefcrencíalmente, pot essa viaro'rr.
Esse cadastro obrigatóriolz, imposto pela novel norma processual/ é corolário do disposto no art. T', caput, da Lei no 71.479 /2006, aerbis:

I
7

A¡n¡ù2O16

Sugere-se, mesmo por isso, que o cadastro eletrônico seia efetuado nos
respectivos Tribunais Regionais Federais - e Seção Judiciária correspondente

cPc/2015).

Essa matéria é de cabal relevância para empresas públicas e privadas
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seguinte à consulta ou ao término clo prazo Para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC)"
(DIDER JR,, Freclie, Curso dc direito processunl ciuil 17. cd. JusPodivtn, v, I, 2015' p,622)
CABRAI,, Antonio do Passo; CR^MER, Ronalclo. Conrcntários a<t novo Cótligo dc Proccsso
Ciuil. Fore¡'¡se, 2015. p.246,
A expressão é utilizada por Frcclíc Diclier Jr.
CARNEII(O, I'aulo Cezar Pinheilo; PINI-IO, I lumbcrkr D¿lla Ber¡rarc{ino clc. Nouo Cddrgo
dc Processo Cdoil. Folense, 2015. p. 139.
fosé Alexandre Manzano Oliani apud WAMBIER, Tcrcsa Arruda Alvim; DIDIER JIl,,
Fredie; 'I'ALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bru¡ro, Brcucs comentários ßo ttovo Cótligo tlc
Pnrc¿sso Cioil. I(I,2015. p. 693.
"somente os cadastrados no sistema poclerilo ser citaclos elet¡'onicamelrte, Por isso quc o
CPC, conforme visto acima, impôs o clever de as pessoas jurldicas proccdercm ao cacl¿rstro
perante os tribunais, ressalvadas as microempresas e as emPresas cle pequeno porte'
Em carátcr informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência cletrônica,
co¡nunicando o envio da citação e o infcio ítutomático clo prazo processual àqueles que
93
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Art, 2'O envio de pctiçÕes, de recursos e a prática de atos processuais etn
geral por meio eletrônico serão admitidos mecliante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. J.o desta Lei, scndo obrigatório o crederrciamento
prévio no Poder Jucliciário, conforme disciplinaclo pelos órgãos respec-

DoúrnlÍ^ CtvlL

t
t

,

tivos.

A dcspeito da carga cogente da norma, não consta, no enunciado normativo, alusão a qué¡lquer tipo de sanção a ser imposta em decorrência da
omissão/inércia em realizar o cadastro elehônico. E a ausência de alusão expressa/ para â maioria da doutrina, impediria a aplicação de sanções de qualquer natureza.
urna pequena parcela da doutrina entende que seria possível a aplicana
hipótese de inércia em efetuar o cadastro, das penas previstas como
ção,
ato atentatório à digniclade cla fustiça (ar|.T7,IV, do CPC/201S), ao argumento cle que a conduta omissiva estaria criando embaraços à prestação da
tutela jurisdicionall3.

I
I
1"'

Não se verifica ser possfvel, por tais razöes, a aplicação da sanção prevista no art.77,IV, do CPC/2015, por inércia dos obrigaclos em realizar o
cadastro elehÔnico.
Professor Leonardo Greco reconhece, ainda, a possibilidade de sujeiçãtr daqueles que, dolosamente, se omitirem quanto à efetivação do cadasiro elerrônico, à responsabilização por dano processual (arts. 79 e 80, IV do

o

cPcl20L5)14'ts.
','

Com efeito, a ausência do cadastro eletrÔnico, pot si só, Parece não ena
sejar aplicaCão de qualquer tipo dc sanção aos respectivos sujeitos/ como/
da mesma forma, "não poderá ser fundamento para que se dcixe de citar ou
intimar quaisquer clas pessoas indicadas nos respeCtivos artigos"r(',

Isso porque/ como disposto no art. 9", I 2",da Lei n' 1L,419/2006,
"quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a
realizaCao da citação [...] esses atos poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento flsico", uerbis:

Com o devido respeito ao entendimento esposado, embora, de fato,

Ar.t, 9u No processo eletrônico, todas as citações, intimaçöes e notificações,

haja previsão expressa, no caput do art. 77 do cPC/ 2015, de imputação de penas a "todos aqueles que, de alguma forma, participem do processo,,, pâr€c€-

inclusive da Fazencla Pública, serão feitas por meio eletrônico, nâ fortna
deste Lei.

-nos que a rÌormâ disposta no respectivo inciso IV destina-se, exclusivamente, a hipóteses de inobservância e descumprimento de " decisões jurisdicionais
de natureza provisória ou não".

ocorre que a determinação pâr¿¡ a realização de cadastro eletrônico no
Tribunal não decorre de comando judicial, mas, sim, de comando legal, de caráter
abstrato e amplo, hipótese cliversa daqucla consignada no enunciado normativo.
No mais, as normas contidas nos arts. 1.050 e 1.051 do CpC/201S têm
como ratio a administração da justiça. Nesse sentido, o art.1.0s0 docpc/z0l1
é muito claro ao obrigar aqueles que estão sujeitos à modalidade de citação
por meio eletrônico a realizar o seu cadastro "perante a administração do Tribunal".

1,,,1

mei<¡ eletrônico para
atos processuais poesses
ou
notificação,
intimação
a realizaçäo de citação,
o docudigitalizando-se
as
reglas
ordinárias,
dcrão ser praticarJos segundo
destrufdo,
posteriormetrte
ser
mento flsico, que dcverá

$

o acesso à justiça do autor, que não pode sofrer os efeitos de uma citação de-

15
13

94

z,Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do

É dizer, a norma especial, que tutela o Processo eletrÔnico, admite, na
impossibilidadc de citação por meio eletrônico, que sejam utilizadas outras
rnodolidud"s, alinhadas ao disposto nos arts. 238 a2 9, de modo a não ferir

1,4

tnanifcstarem interesse por csse scrviço (art. 5) g 4e, Lci n''l'1.4'19/2006)," (DIDEIi JR.,
Fredie. Clrso dc tlircito proceseunl ciuil.17. ed. fusPodivm, v, I, Z}LS, p.622)
WAMBIER, Teresa Arru¡na Alvim; coNCEIçÃo, Maria Lúcia Linl; IìIBEIRO, Leonardo
Felres cla Silva; MELLO, Rogério Licastro Torrcs de. Pri¡nciros conrcntúrios no nouo Cócligo
dc Prucesso Cívil artigo por artlgo. RT, 2015, p, ISBB.

A¡nrú2Oí6

16

GItECO, Lconardo, Instituiçõee ila ¡troccsso cduil - Introduçlo ao c{ireito processual civil,
5. cd. Forcnse, v, I,2016. P.300.
,,Att,79, Responc{c. por perclas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
intcrvenicnte."
,,4rt.80, consiclcra-se litigante dc'má-fé aquele que: [,,,J IV - opuser rcsistência iniustificada
ao andamcnto do Processo."
WAMBIER, Tcrcså r\rrunra Alvim; CONCEIçÃO, Maria Lhcia Lins; RIBEIRO, Leonarclo
Ferres da Silva; MELLO, Ro¡gério Licastro Torres dc. Primciros contentúrios ao nouo Código
dc Processo Ciuil artigo por arfryo' RT, 2015. p. 1538,
05
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morada/ por inércia do requerido, atravancanclo a célere tramitação do feito,
e, da mesma forma, preservando o exercfcio do c{ireito de defesa e do

contra-

ditório pelo requerido.
E o próprio aft. 246, S 1", do CPC/2015 dispõe que as citações serão
efetuadas preferencialrnente, e não obúgatoriamente , pelo meio eletrônico, autorizando, expressamente, a adoção de outros meios de citação.

No entanto,

a adoção de

instrumentos alternativos de citação, com vis-

tas a viabilizar o prosseguimento do processo e o acesso àJustiça, não impede
que, em hipótese de omissão dolosa, caso assim entenda o julgador, seja reco-

nhecida, conforme o entendimento de Leonardo Greco, a responsabilidade
por dano processual.

Há que se analisar, contudo, o caso concreto, a fim de que a mera ausência de cadastro eletrônico não represente um lastro para a aplicação indiscriminada de sanções, mormente à luz da omissão da norma legal, que
não pode representar um salvo conduto interpretativo para a imposição de
penas/ em situações não previstas na norma processual.
Noutro giro, também não pode compactuar, a norma processual, com a
postura desidiosa consciente daquele que burla os seus deveres processuais,
para impingir prejufzos ao jurisdicionado. De fato, a omissão temerária e vil,
em cumprir a norma processual, não pode ser aplaudida pelo Poder tudiciário/ mormente à luz dos pilares do novel código adjetivo.

A discussão é interessante e certamente exsurgirá durante a vigência
do novel Codex adjelivo.
5

A DTSPONTBTLTZAçÃO pn frrlrnCnR DA ExoRDrAr E Dos
DOCUMENTOS AO REQUERIDO, COMO REQUISITO DE
VALIDADE PARA A CITAçÃ.O pOR MErO ETETRÔNICO

Para que a citação por meio eletrônico seja válida, repercutindo os seus
efeitos processuais e materiais (att. 246, V, do CPC/2075), nos termos do
art. 60 da Lei no 71.419/200ó, o ato de citação deve ser realizado de tal forma
que "a fntegra dos autos seja acessfvel ao citando".

Ou seja, não basta que a citação seja efetuada apenas formalmente. É
necessário que, quando praticado o ato, seja franqueado ao requerido o acesso à integralidade do teor dos autos, incluindo a petição inicial e os documentos com os quais ela foi instrufda.
98
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Em caso de litisconsórcio no polo passivo, da mesma forma, o acegso
deve ser franqueado a todos os litisconsortes envolvidos na demanda.
Isso porqug a despeito de ter o novo Código de Processo Civil surgido como instrumento capaz de dar azo à prestação jurisdicional célere e
efetiva, da mesma forma, em seu aspecto axiológico e teleológico rege-se o
novel Codex adjetivo pela "paridade de tratamento em relação ao exercfcio de
direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres
e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo
contraditório" (art. 7" do CPC/2015).
E, de certo, o ato de citação, Por sua importância processual e material,
por
o ato pelo qual toma ciência o requerido äa tramitação do processo
ser
e
(art. 238 do CPC/2015), somente será considerado perfeito, válido e eficaz
quando praticado de maneira capaz de permitir ao(s) requerido(s) o exercfcio
amplo do contraditório e da ampla defesa,

Respeitado esse requisito inafastável de validade, assumirá a citação
pessoal do interessado, nos termos do art. 9", S 1o, da Lei
n'1'1..479/2006.

o condão de vistø

6 DTSPONTBTLTZAçÃO

DO CADASTRO ELETRÔNICO PETOS

TRIBUNAIS
Faz alusão, o novel código processual, à necessidade de realização de
cadastro perante os Tribunais/ sem, contudo, chancelar os requisitos Para a
implementação dos respectivos meios eletrônicos, talvez por reconhecer tratar-se de questão administratiaa interna dos Tribunais, em função atlpica de
gestão e de normatização.
Fato é que, tal qual lançada, a norma/ a despeito de tratar-se de interessante aprofundamento de regra contida no Código de Processo Civil de 1973,
buscando conferirJhe grau de materialidade, seguirá tornando obsoleta a citação por meio eletrônico, assim como ocorreu durante a vigência do aft.22'l',
IV, do antigo diploma adjetivo, caso os Tribunais não efetuem as alteraçöes
sistêmicas necessárias.

Parece correto

o entendimento de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro

e

Humberto Dalla Bernardina de Pinho, em seu Noao Código de Processo Ciail
anotado e comparado, no sentido de que se faz necessária a atualização da Resolução no 185/2073/CNJ, que disciplina, em âmbito nacional, o sistema eletrônico Pfe, mormente por competir, nos termos do art. 196 do CPC/2015, ao
g7
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Conselho Nacional de Justica "rcgulamentar a prática e a comunicação oficial
dc atos processuais por meio eletrônico".
"fal postura, contudo/ não solucionará, cle maneira estanque, o problema. Isso porque/ a despeito da abrangência nacional do sistema PJe, em vigor em diversos Tribunais de Justiça, Tribunais l(egionais Federais c demais
Cortes integrantes da fustiça Especial, há, ainda, outros sistemas eletrônicos
que não estão atrelaclos aos termos da referida resolução, que se limita, nos
termos de seu art. L') à organizaçäo da "tramitação do processo judicial eletrônico nos órgãos clo Poder fucliciário [...] realizada por intermédio do Sistema Processo Judicial Eleh'ôrúco -PJe" .

A tftulo ilustrativo, verifica-se, por exemplo, o sistema E-SAI, em vigor
nos Tribunais de Justiça de São Paulo, cle Santa Catarina, do Acre, do Amazonas/ de Alagoas e do Mato Grosso do Sul; o sistema E-PI{OC, em vigor em
Seções da Justiça Federal e em alguns Tribunais cle fustiça, como o Tribunal
de Justiça cle Tocantinsi o sistema Projudi, em vigor nos Tribunais de Justiça
da Bahia, de Roraima e de Minas Gerais. Há também os sistemas especfficos
em vigor no Tribunal de Justica do Rio de Janeiro, no Superior Tribunal de
fustica e também o sistema vigente no Supremo Tribunal Federal.
É evidente que/ para que as norrnas processuais previstas nos arts. 246,
SS 1o e20, cf c270, paúgrafo único,1.050 e 1.051. do novel Codsr adjetivo
tenham eficácia plc'na, os sistemas eletrônicos dos Tribunais devem caminhar
ern conjunto, senclo função do setor administrativo, dos respectivos Órgãos
|urisc'licionais, promover as condiçõcs estruturais necessárias, tornando viável a realização do cadastro eletrônico, sem o qual não será possfvel o desenvolvimento da modalidade eletrônica de citacão.

V,
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€rflpres¿/'tt'te, buscando, justamente, facilitar a realização clo cadastro cletrÔnico. Também disponibiLiza, o refericlo sftio eletrônico, o "manual de consulÞ das pessoas jurfdicas" já cadastradas. Verifica-se, âindâ, a mobilização do
Tribunal Regional Federal da '1" Região/ ao criâr o sistema "e-Cint - sistema
de citação e intimação eletrônica"2o. Essa iniciativa é de cabal importância
para dar azo à referida modalidade de citação'

O mesmo se pocle dizer do Tribunal de Justiça do Distrito Fecleral

vista no art,196'17 do CPC/2015.
Nesse sentido, o "Portal da Estratégia", do site do Tribunal de fustiça
Estado
do
de Goiás, iá disponibiliza o "manual dc cadastro do advogado e da

17

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de fustica do Rio de Janeiro também
já possui hiperlink específico para a efetivação de intimações e citações por
meio eletrônico na página inicial de acesso'

Com efeito, a perfeita aplicação da referida norma processual depencle
da atuação proativa dos respectivos Tribunais, e, se bern utilizada - como instrumento apto a prover o acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório,

18
19

2!J

21

"Art.

196. Compctc ao Consclho Nacional de Justiça e, supletivamcntc', aos hibunais,
regulamentar a prática e a cornunicaçäo oficial dc atos processuais por rneio eletrônico
c vclar pela compatibilidaclc clos sistemos, disciplinando a incorporação progressiva de
novos avanços tecnológicos e eclitancto, pâr'â esgc fim, os atos que forcrn necessários,
rcspc.itadas as normas fundamentais deste Códi6o."
08

e

Territórios, nos termos da Portaria Conjunta no 95/2014, que alterou o art. 2L
da Portaria Conjunta no 53/20L4, que já previa adaptações no sistema para
possibilitar a citação por meio eletrÔnico, ainda na vigência do Código de
Processo Civil dc 1.973, alinhanclo-se à refcrida Rebolução n" 185/2013/CNJ
(sistema PJe). A situação é similar no Tribunal cle fustiça de Santa Catarina,
que efetivou programação própriazr, dentro do sistema E-SAJ, Parâ a verificação de "intimações e citações on'line"22,

E, nessa linha, parece que alguns Tribunais brasileiros já vêm adotando

postura convergente à plena eficácia do refericlo meio citatório, exercendo a
sua competência supletiva (à do Conselho Nacional dc Justica), tambérn pre-

Asn¡ú2Oí8

22

Disponlvel em: <http:/ / www.tjgo,jus,br/ index.php/ proictos-em.cxecucoes/programas-

projctos-c-ircocs/ projeto-acc'lerar/ clema¡rdas-repetitivas/ demanclas-rcPetitivae-

clocttmentos>.
Em gua aprcscntação, dispöe o rcfcrido manual ter"'por objetivo aprescntar as instruçöes
¡ecess¿iriàs para o caclastratnento clos advogados c das emPrcsas que deseiarcm adcrir
a9 arquiva¡ncnto dog atos constitutivos, à citação eIn endc'reço centralizado e à citação
eletrôÀica, É um instrumcnto que visa agilizar os trâmites c{as citaçöes, hazendo maior
cclcridadc c cconomicidade ao Podcr Jucliciário e às empresas que aderircm ao moclelo",
Disponfvel cm: <http://www,trfl,jus,br/ecint/manual'pclf>l "Este manual t(Ìm como
fin¿rliclaclc proporcionar aos usuários mclhor entendimenkr e navcgaç¿lo no Sistema de
CitaçËlo e Intimação Elctrônica - e-Cint"'
"O Intimaçõcs e Citaçöes On-line é um sistcma de

auto intimaçilo em concorclância com
o cstabeleciclo na l,ci nu IL.419/2006 que dispðc quc as intirnações e citaçöes por meio
eletrônico cicvcm ser realizaclas em árca dc acesso especffica do site do Tribunal e com
uso de assinatura digital. As intirnaçöes e citaçðes rcccbic'las Pot cate sistema dispcnsam
qualquer outra fonna de comunicação como a realizada por' órgão oficial impresso ou
þor rncio cte Oficial de fustiça.'Ia¡nbérn é possfvel a consulta c irnpressäo das intimaçõcs
òu citaçÕes já recebiclas. Para o recebimcnto destas, a utilização de certificac{o cligital
vi¡rculado ao seu CPF é obri¡¡atória."
Disponfvel em: <http://esaj.tjsc,jus,br/esai/portal.clo?servico=ó40000>'
90
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formal c{e comunicação processuâl -/ poc{erá
reprcserìtar um avânço sem precedentes para o processo civil brasileiro.
e não como mero instrumento

coNcrusÃo
Constata-sc, do exposto/ que a modalidade de citacão por meio elctrônicrr, preexistente no CPC/1973, mantida e aprimorada pelo novel Co¿lcx
adjetivo, passou a ter uma normatização mais cuidadosa e profuncla, com
vistas a tornar-se um instrumento processual eficaz e rltil na prestação da
tutela jurisdicional, com delimitação subjetiva e clefinição de procedimentos
cspeclficos para a realização de cadastro eletrônico obrigatório pcrante a aciministração dos Tribunais.

Ooufßlxa Clvll.

Aon¡l/2Ol6

DIDER JIt,, Frcclic. Curso de tlircitoptoccssttnl ciuil.17, ed' JusPoc{ivtn, v. 1,20'15'
CRECO, Lconarclo. lnstituíç:ões de prccesso cioil - Introcluç3lo ao c{ilcito processual civil. 5.
ed, Forense, v, I,2016.
WAMBIER, Teresa Arruma Alvim; CONCEIçÃO, Maria Lrlcia Lins; RIBEIRO, Leonarcto
Ctltligo
Ferres da Silva; MELLO, Rogério l-icastro'l'orres de, Prirrrciroe cotncntririos no trovo
pot'nrtigo.
RT,
2015.
artigo
Ciuil
Processo
dc

WAMBIER, Teresa Arrucla Alvirn; DIDIERJR., Frcclic; TALA,MINI, Eduardo; DAN'[AS,
Brun<¡, Bre?¿s cotncnlrírios tto Ìtovo Cótligo dc Processo Ciuil, I1T,2015.

Já se verifica a rnovimentação dos Tribunais para tornar eficaz a refericla modalidade de citação, a qual poderá representar "louvávcl evolução
no sentido dc agilizar e otimizar a comunicação dos atos processuais", ciando azo "aos princfpios da celeridade e efetividade do processo", representando "rnais um relevante passo para o aperfeiçoamento do processo civil

eletrônico"23.

De todo moclo/ é pertinente que essa modalidade cle citação esteja adstrita às normâs fundamentais que regem o novel Código de Processo Civil,
ressaltanc{o-se que o grande esforço a ser realizaclo pelos operadores do Direito não será apenas tornar possfvel, sob o ponto de vista sistêmico, a citação
eletrônica, mas, também, a busca pela equalização do binômio duração razoável do processo/garantias clo contraditório e da ampla defesa.

O horizonte se apresenta convidativo à referida modalidacle citatória.
Resta aguardar as suas implicações à luz do novo Código de Processo Civil e
a sua repercussão na jurisprudência pátria, com todas as questões que advirão oportunamente.
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CABIIAL, Antonio clo Passo; CIIAML:It, Ilonaldo, Conrcntdrios

ao nouo Código dc Proccsso

Ciuil. Forcrrsc, 20'15.

CARNEIRQ Paulo Cczar Pinheiro; PINHO, Hurnbcrto Dalla Bernardina cle. Nouo Cddr¡¡o
dc Processo Cir.¡il anotndo c conrynrndo. Forense, 2015.
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Oliani apud WAMBIËIÌ, 'l'eresa Arruc{a Alvim; DIDIER JR.,
Frcclie; TAI-AMINI, Ecluardo; DAN'I'^S, Bruno. Brcues conenttlrios co ¡tovo Código de
Proccsso C'ioil. l{T, 2015. p. 693.
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