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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO  LEGAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº
0023688-44.2015.4.03.0000/SP

2015.03.00.023688-4/SP
RELATOR : Desembargador Federal NERY JUNIOR
AGRAVANTE : PREVI ERICSSON SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

ADVOGADO : SP182304A MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL
e outro(a)

AGRAVADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : SP000003 JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 4 VARA SAO PAULO Sec Jud SP
AGRAVADA : DECISÃO DE FOLHAS 122/124
No. ORIG. : 00160153320154036100 4 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

AGRAVO - ART. 557, CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 525, I, CPC - AUSÊNCIA DE
PEÇA OBRIGATÓRIA - DECISÃO AGRAVADA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL - INTERNET -
NECESSIDADE - PORTE DE REMESSA E RETORNO - NÃO RECOLHIMENTO - RECURSO
IMPROVIDO.

1.Não  consta  do  agravo  de  instrumento  cópia  da  decisão  agravada,  bem  como  não  houve
comprovação do recolhimento das custas e porte de remessa e retorno, requisitos imprescindíveis
para a interposição do agravo de instrumento, conforme o art. 525 , I e § 1º do Código de Processo
Civil. Assim, não presentes os requisitos do art. 525 , I, CPC, é de rigor a negativa de seu seguimento
.

2.Não obstante a tempestividade do recurso possa ser aferida por outros meios que não a certidão de
intimação, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que o andamento processual obtido em sítio
eletrônico  não  substitui  a  cópia  da  decisão  agravada  ,  prevista  no  art.  525  ,  CPC,  como  peça
obrigatória para a interposição do agravo de instrumento.
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3.A novel  jurisprudência tem se formado no sentido de que as  peças extraídas da internet,  sem
certificação da origem (certificação digital), como é o caso dos autos (fls. 61/65), não são aptas a
substituir as cópias necessárias para a interposição dos recursos.

4.Não  exigida  a  autenticação  dos  documentos,  mas  ressaltada  a  necessidade  de  sua  certificação
digital, uma vez que extraída da internet.

5.A decisão ora recorrida foi ilustrada com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de  que  "Consoante  a  atual  jurisprudência  do  STJ,  as  peças  extraídas  da  Internet,para  serem
utilizadas  na formação do instrumento de agravo,  demandam certificação de sua origem".  (STJ,
AGRESP 1454149, Relator Humberto Martins, Segunda Turma, DJE DATA:30/10/2014)

6.Quanto ao recolhimento das  custas  processuais,  o  pagamento,  feito  em 30/10/2015 (fl.  142)  e
trazido aos autos em 3/11/2015, quando da interposição do presente recurso, foi realizado somente
em relação às custas processuais, deixando a agravante de recolher o porte de remessa e retorno.

7. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Turma
do Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região,  por  unanimidade,  negar  provimento ao agravo,  nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 03 de dezembro de 2015.
NERY JÚNIOR

Desembargador Federal Relator
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): NERY DA COSTA JUNIOR:10037
Nº de Série do Certificado: 35B4ED1304D381EED1C35A79808A23B6
Data e Hora: 10/12/2015 13:42:28

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0023688-44.2015.4.03.0000/SP
2015.03.00.023688-4/SP

RELATOR : Desembargador Federal NERY JUNIOR
AGRAVANTE : PREVI ERICSSON SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

ADVOGADO : SP182304A MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL
e outro(a)

AGRAVADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO : SP000003 JULIO CÉSAR CASARI E CLAUDIA AKEMI OWADA
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 4 VARA SAO PAULO Sec Jud SP
AGRAVADA : DECISÃO DE FOLHAS 122/124
No. ORIG. : 00160153320154036100 4 Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo, com fulcro no art. 557, § 1º, CPC, interposto em face de negativa de seguimento
ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais, alega a agravante que não há qualquer impedimento para que o agravo seja
provido, pois a ausência do pagamento de custas foi justificada em razão da greve bancária e a
decisão agravada foi juntada.

Afirma que a autenticação das peças que instruem o agravo de instrumento, prevista no art. 525, I,
CPC, não é requisito de admissibilidade recursal e que a Corte Especial já afastou sua necessidade.

Ressalta que, no caso, a decisão agravada foi retirada do próprio site da Justiça Federal, ou seja, do
Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, edição 183/2015, expediente 9068/2015, inclusive
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com o brasão das armas do Brasil.

Quanto às custas, alega que o agravo de instrumento foi interposto em 13/10/2015 e, em seguida,
protocolada  petição,  informando  a  impossibilidade  de  pagamento  de  custas  de  preparo,  que  foi
juntada somente em 23/10/2015.

Salienta que, em 19/10/2015, foi publicada a Portaria desta Corte nº 8054, suspendendo, desde 6/10,
até  três  dias  após  o  término  da  greve  dos  bancários  ,  o  prazo  para  as  partes  procederem  ao
recolhimento das custas processuais relativa ao TRF 3ª Região.

Destaca que a greve em comento foi encerrada em 27/10 e a guia paga em 30/10, dentro do prazo
concedido pela portaria, não havendo, desta forma, ausência de pagamento.

Junta a guia das custas processuais, referente ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Da decisão ora impugnada, constou:

"O presente recurso não merece prosperar, eis que não consta dos autos cópia da decisão agravada,
bem  como  não  houve  comprovação  do  recolhimento  das  custas  e  porte  de  remessa  e  retorno,

Inteiro Teor (4893486) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

4 of 9 24/01/18, 06:58



requisitos imprescindíveis para a interposição do agravo de instrumento, conforme o art. 525 , I e §
1º do Código de Processo Civil.

Assim, não presentes os requisitos do art. 525 , I, CPC, é de rigor a negativa de seu seguimento .

Nesses termos:

AGRAVO  INOMINADO  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  -
DECISÃO AGRAVADA , CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA - PEÇA OBRIGATÓRIA - ART.
525 , I, CPC - RECURSO IMPROVIDO. Estabelece o art. 525 , CPC, que a petição de agravo de
instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópia s da decisão agravada , da certidão da
respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; A
ausência dessa peça no momento da interposição do recurso enseja na negativa de seguimento do
mesmo, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do mesmo Códex
Processual.  Precedentes  desta  Corte.  Não  configura  hipótese  de  abertura  de  prazo  para
regularização do agravo, para juntada da peça faltante, uma vez que a interposição do recurso tem
por  conseqüência  a  preclusão  consumativa  do  ato.  Nesse  sentido  situa-se  o  entendimento  do
Supremo  Tribunal  Federal,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  desta  Corte  Agravo  inominado
improvido.(TRF 3ª Região, AI 200703000006146, Relator Nery Júnior, Terceira Turma, DJF3 CJ1
DATA:09/03/2010).

Cumpre ressaltar que, não obstante a tempestividade do recurso possa ser aferida por outros meios
que  não  a  certidão  de  intimação,  a  jurisprudência  é  pacífica,  no  sentido  de  que  o  andamento
processual obtido em sítio eletrônico não substitui a cópia da decisão agravada , prevista no art. 525 ,
CPC, como peça obrigatória para a interposição do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DO  ART.  557,  PARÁGRAFO  1º,  DO  CPC.  AGRAVO  DE
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INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE PEÇAS  OBRIGATÓRIAS.  CÓPIA  DA DECISÃO AGRAVADA
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. I. A teor do artigo 557, caput, do CPC, o relator,
procedendo ao cotejo da decisão recorrida com Súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal
respectivo ou de Tribunal Superior, negará seguimento ao recurso manifestamente improcedente,
inadmissível ou prejudicado. II.  O recurso não merece prosperar, uma vez que o agravante não
instruiu o agravo com cópia da decisão agravada e respectiva certidão de intimação (extraída dos
autos originais), documentos obrigatórios para a formação do instrumento impugnativo, nos termos
do inciso I do art.  525 ,  do Código de Processo Civil.  III.  Não obstante ter o STJ apreciado a
questão, pelo regime estabelecido no art. 543-C do CPC (REsp nº 1.409.357/SC), autorizando a
aferição da tempestividade do agravo de instrumento por outras formas, isto é, por meios oficiais de
publicação ,  como Diário Eletrônico e  o andamento processual  retirado de sítio  eletrônico dos
Tribunais, tal entendimento não tem o condão de alterar a necessidade de juntada de cópia da via
original da decisão agravada (peça obrigatória), vez que limitou-se a apreciar os meios oficiais de
disponibilização e publicação das decisões judiciais e a agravante não logrou acostar aos autos
cópia  da  via  originária  da  decisão  agravada  ,  cuja  falta  acarreta,  por  si  só,  a  negativa  de
seguimento ao agravo de instrumento e, nesse sentido, é a jurisprudência dominante. Precedentes.
IV. Agravo desprovido. (TRF 3ª Região, AI 00323688620134030000, Relatora Alda Basto, Quarta
Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/12/2014). (grifos)

A novel  jurisprudência  tem se  formado  no  sentido  de  que  as  peças  extraídas  da  internet,  sem
certificação da origem (certificação digital), como é o caso dos autos (fls. 61/65), não são aptas a
substituir as cópias necessárias para a interposição dos recursos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  INTERPOSTO  NA  ORIGEM.  PEÇA
OBRIGATÓRIA. CÓPIA EXTRAÍDA DO SITE DO TRIBUNAL. CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
NECESSIDADE.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, o STJ entende que a falta de juntada da
certidão de intimação do acórdão recorrido não prejudica a parte agravante nos casos em que é
possível a aferição da tempestividade por outros meios. 2. Consoante a atual jurisprudência do
STJ, as peças extraídas da Internet, para serem utilizadas na formação do instrumento de agravo,
demandam  certificação  de  sua  origem.  3.  O  Tribunal  regional  entendeu  que  o  agravo  de
instrumento interposto era deficiente, pois os agravantes deixaram de instruir o recurso com cópia
da certidão de intimação da decisão agravada , documento declarado obrigatório pelo inc. I do art.
525 do CPC, além de não ser apta à comprovação em comento cópia da própria decisão agravada
extraída do diário eletrônico pela Internet e desprovida de fé pública.  Insuscetível de revisão o
referido entendimento, por demandar reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a aplicação
da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.(STJ, AGRESP 1454149, Relator Humberto Martins,
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Segunda Turma, DJE DATA:30/10/2014) (grifos).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA . CÓPIA. ARTIGO
525 , I, DO CPC. INTERNET. CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1.
A ausência de peça obrigatória, nos termos do artigo 525 , I, do Código de Processo Civil, impede o
conhecimento do agravo de instrumento. 2. Necessária a certificação de origem, sem a qual não
têm validade cópias retiradas da internet. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como
agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ,  EDARESP 243885,  Relatora  Maria  Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJE DATA:04/12/2012) (grifos).

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.  DENEGAÇÃO DE
SEGUIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 525 , I, DO CPC. AGRAVO LEGAL - CÓPIAS
RETIRADAS PELA INTERNET - NECESSÁRIA CERTIFICAÇÃO DIGITAL. De acordo com o artigo
525 , I, do CPC, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da
decisão  agravada  ,  da  certidão  da  respectiva  intimação  e  das  procurações  outorgadas  aos
advogados  do  agravante  e  do  agravado.  Ampla  jurisprudência  nesse  sentido.  Os  documentos
retirados pela internet somente poderão substituir as cópias previstas no artigo 525 , I, do CPC, se
possuírem  certificação  digital.Agravo  legal  a  que  se  nega  provimento.(TRF  3º  Região,  AI
00128160420144030000, Relatora Marli Ferreira, Quarta Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/10
/2014). (grifos).

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA DE PEÇA EXTRAÍDA
DA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE. 1.  A juntada da decisão obtida pela internet não supre a
exigência do art. 525 , I, do CPC, relativamente à necessidade de instruir o agravo com cópia da
decisão recorrida. 2. Ainda que se admitisse a utilização de peças extraídas da internet na formação
do agravo  de  instrumento,  far-se-ia  necessária  a  certificação  de  sua  origem para  que  fossem
aceitas,  o  que  não  ocorreu  no  caso  em  exame.  3.  Recurso  desprovido.(TRF  2ª  Região,  AG
201302010055280,  Relator  LUIZ  PAULO  DA  SILVA  ARAUJO  FILHO,  SÉTIMA  TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::11/07/2013) (grifos)

Processual civil. Execução de título judicial. Tributário. Sentença transitada em julgado. Repetição
de indébito. Compensação de PIS. Restituição. Peças obrigatórias. Cópia da decisão agravada .
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Certidão  de  intimação.  Ausência.  Internet.  Página  Eletrônica.  Documento  extraoficial.  1.O
documento juntado pelo agravante para substituir a cópia do ato agravado consiste numa cópia
impressa retirada da internet, na página eletrônica da Seção Judiciária, sem caráter oficial, e sem
a assinatura do magistrado ou de qualquer servidor atestando sua veracidade, documento que não
substitui  a  cópia  extraída dos  autos  principais.  2.  A  certidão  de  intimação,  também,  peça
obrigatória,  e  essencial  para medir a tempestividade do agravo,  foi  substituída pelo documento
emitido  por  SEC-NOR  Distribuidora  de  Publicações  Ltda.,  empresa  prestadora  de  serviço  de
acompanhamento  de  prazo  aos  advogados,  de  natureza  particular,  não  oficial,  que  não  tem fé
publica, e, portanto, não supre a falta da certidão de intimação fornecida pela Secretaria da Vara. 3.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento não conhecido.(TRF 5ª Região, AG
200805000352010, Relator Vladimir Carvalho, Terceira Turma, DJ - Data::17/07/2009). (grifos)

Outrossim, o presente recurso ainda não foi instruído com comprovante do pagamento das custas e
do porte de remessa e retorno, como determina o disposto no art. 525, § 1º, CPC.

Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 557, caput, do Código
de Processo Civil."

Infere-se, portanto, que não exigida a autenticação dos documentos, mas ressaltada a necessidade de
sua certificação digital, uma vez que extraída da internet.

Aliás,  a  decisão ora recorrida foi  ilustrada com precedentes do Superior  Tribunal  de Justiça,  no
sentido de que "Consoante a atual jurisprudência do STJ, as peças extraídas da Internet, para
serem  utilizadas  na  formação  do  instrumento  de  agravo,  demandam  certificação  de  sua
origem". (STJ, AGRESP 1454149, Relator Humberto Martins, Segunda Turma, DJE DATA:30/10
/2014)

Por fim, quanto ao recolhimento das custas processuais, o pagamento, feito em 30/10/2015 (fl. 142) e
trazido aos autos em 3/11/2015, quando da interposição do presente recurso, foi realizado somente
em relação às custas processuais, deixando a agravante de recolher o porte de remessa e retorno.
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Destarte, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

NERY JÚNIOR
Desembargador Federal Relator

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): NERY DA COSTA JUNIOR:10037
Nº de Série do Certificado: 35B4ED1304D381EED1C35A79808A23B6
Data e Hora: 10/12/2015 13:42:32
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