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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

AGRAVO  LEGAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº
0013010-50.2014.4.03.6128/SP

2014.61.28.013010-7/SP
RELATORA : Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA
APELANTE : DLC ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA -EPP
ADVOGADO : SP166069 MARCIO SUHET DA SILVA e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000006 DJEMILE NAOMI KODAMA E NAIARA PELLIZZARO DE
LORENZI CANCELLIER

AGRAVADA : DECISÃO DE FOLHAS
No. ORIG. : 00130105020144036128 1 Vr JUNDIAI/SP

EMENTA

AGRAVO  LEGAL.  APELAÇÃO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REFIS.
DESCUMPRIMENTO  DE  REGRA  INERENTE  AO  PROGRAMA  DE  PARCELAMENTO.
AUSÊNCIA  DE  PROCURAÇÃO  ESPECÍFICA.  CANCELAMENTO  DO  ACORDO.
LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A exemplo do REFIS e do PAES, a Lei nº 11.941/09 trata de um benefício concedido àqueles
contribuintes  que  optem  por  se  sujeitar  às  condições  e  requisitos  estabelecidos  na  norma.  No
momento que o contribuinte opta pelo parcelamento, deve se submeter aos requisitos fixados na lei e
regulamentados que a disciplinam. Trata-se de ato jurídico bilateral, à semelhança do que se passa
com as isenções condicionais.

2. A IN RFB nº 944/09, que dispõe sobre a outorga de poderes para fins de utilização, mediante
certificado digital, dos serviços disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-
CAC), assim prevê em seu art. 2º: Art. 2º. A procuração será emitida, exclusivamente, a partir do
aplicativo disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br e
conterá a hora, a data de emissão e o código de controle a ser utilizado no processo de validação da
procuração em unidade de atendimento da RFB.
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3. No caso em questão, como não havia procuração específica, mediante certificado digital, para o
fim indicado no momento da solicitação de adesão da impetrante ao parcelamento de que trata a Lei
nº 12.996/14, a opção foi indeferida. E, tratando-se de um serviço novo, era necessária a obtenção de
nova procuração, discriminado poderes para adesão, exceto no caso de haver sido feita a opção por
"todos  os  serviços  existentes  e  os  que vierem a  ser  disponibilizados  no sistema de  procurações
eletrônicas do e-CAC", o que também não foi o caso.

4. Não configurado erro do sistema da Receita Federal e comprovado o descumprimento injustificado
de regra imposta à conclusão do parcelamento, legitimado está o ato de cancelamento do acordo.
Precedentes.

5. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

6. Agravo legal improvido.

ACÓRDÃO

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

São Paulo, 17 de março de 2016.
Consuelo Yoshida

Desembargadora Federal

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): CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA:10040
Nº de Série do Certificado: 184B8983BD7264E5
Data e Hora: 17/03/2016 17:21:18
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AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013010-50.2014.4.03.6128/SP
2014.61.28.013010-7/SP

RELATORA : Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA
APELANTE : DLC ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA -EPP
ADVOGADO : SP166069 MARCIO SUHET DA SILVA e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000006 DJEMILE NAOMI KODAMA E NAIARA PELLIZZARO DE
LORENZI CANCELLIER

AGRAVADA : DECISÃO DE FOLHAS
No. ORIG. : 00130105020144036128 1 Vr JUNDIAI/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA
(RELATORA):

Trata-se de agravo legal interposto pela apelante, contra a decisão monocrática que, com supedâneo
no art. 557, caput do CPC, negou seguimento à apelação interposta em mandado de segurança, com
pedido  de  medida  liminar,  pelo  qual  a  impetrante  pretende  o  processamento  do  pedido  de
parcelamento do débito fiscal ou, alternativamente, seja autorizado o depósito judicial segundo as
normas do chamado REFIS da Copa.

O r. juízo a quo julgou improcedente o pedido, denegando a segurança.

Pretende-se a reforma da decisão monocrática.

Apresentado o feito em mesa, na forma regimental.
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É o relatório.

Consuelo Yoshida
Desembargadora Federal

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): CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA:10040
Nº de Série do Certificado: 184B8983BD7264E5
Data e Hora: 17/03/2016 17:21:12

AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013010-50.2014.4.03.6128/SP
2014.61.28.013010-7/SP

RELATORA : Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA
APELANTE : DLC ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA -EPP
ADVOGADO : SP166069 MARCIO SUHET DA SILVA e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)

ADVOGADO : SP000006 DJEMILE NAOMI KODAMA E NAIARA PELLIZZARO DE
LORENZI CANCELLIER

AGRAVADA : DECISÃO DE FOLHAS
No. ORIG. : 00130105020144036128 1 Vr JUNDIAI/SP

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA
(RELATORA):

Não assiste razão à agravante.
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A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, pelo qual a impetrante
pretende o processamento do pedido de parcelamento do débito fiscal ou, alternativamente, seja
autorizado o depósito judicial segundo as normas do chamado Refis da Copa. Alega, em síntese, que
a Lei nº 12.973/14 franqueou aos contribuintes a possibilidade de inserir no âmbito do parcelamento
instituído pela Lei nº 11.941/09 os débitos de tributos constituídos até 21/12/2013. A legislação em
questão  não  contém qualquer  condição  ou  exigência,  além daquela  de  optar  pela  inclusão  no
programa por meio de ferramenta específica elencada no sítio da Receita Federal. Nada obstante,
durante o período de abertura para adesão ao parcelamento, a Receita Federal lhe negou acesso, na
medida em que as telas não continham qualquer acesso para fins de inclusão no programa.

O r. juízo a quo julgou improcedente o pedido, denegando a segurança.

Apelou a impetrante para pleitear a reforma integral da r. sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

Manifestou-se o Ministério Público Federal, opinando pela manutenção da sentença.

Passo a decidir com fulcro no art. 557 e parágrafos do Código de Processo Civil, na redação dada
pela Lei nº 9.756/98.

Ressalto,  de  início,  a  importância  da  utilização do dispositivo  em apreço para  simplificação  e
agilização do julgamento dos recursos, notadamente quando já existe pronunciamento consistente
dos Tribunais Superiores acerca da matéria preliminar ou do próprio mérito, como é o caso ora
examinado.

Não assiste razão à apelante.
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Em um primeiro momento esclareço que,  tais  como outros programas de parcelamento fiscal,  a
exemplo  do  REFIS  e  do  PAES,  a  Lei  nº  11.941/09  trata  de  um  benefício  concedido  àqueles
contribuintes  que  optem  por  se  sujeitar  às  condições  e  requisitos  estabelecidos  na  norma.  No
momento que o contribuinte opta pelo parcelamento, deve se submeter aos requisitos fixados na lei e
regulamentados que a disciplinam.

Uma vez feita a opção pelo Programa, o contribuinte deve submeter-se às condições impostas na Lei
nº 11.941/09 e suas prorrogações, sendo que ambas as partes hão de fazer concessões recíprocas. Ao
interessado  cabe  analisar  se  convém  pagar  integralmente  o  débito  ou  auferir  o  benefício  do
parcelamento nas condições impostas pela Lei.

Trata-se de ato jurídico bilateral, à semelhança do que se passa com as isenções condicionais, que
também  são  chamadas  bilaterais  ou  onerosas,  porque,  para  serem  fruídas,  exigem  uma
contraprestação do beneficiário. Ele é que deve decidir se vale, ou não, a pena fruir desta vantagem.
Bastará,  para tanto,  que preencha,  ou não,  os  requisitos  estabelecidos  pela  lei  isentiva  (Roque
Antonio  Carrazza.  Curso  de  Direito  Constitucional  Tributário.  5º  ed.,  São  Paulo:  Malheiros
Editores, 1993, p. 372).

Nesse diapasão, a Instrução Normativa RFB nº 944/09, que dispõe sobre a outorga de poderes para
fins  de  utilização,  mediante  certificado  digital,  dos  serviços  disponíveis  no  Centro  Virtual  de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), assim prevê em seu art. 2º:

Art. 2º. A procuração será emitida, exclusivamente, a partir do aplicativo disponível no sítio da RFB
na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br e conterá a hora, a data de emissão e o
código  de  controle  a  ser  utilizado  no  processo  de  validação  da  procuração  em  unidade  de
atendimento da RFB.

No caso em questão, como não havia procuração específica, mediante certificado digital, para o fim
indicado no momento da solicitação de adesão da impetrante ao parcelamento de que trata a Lei nº
12.996/14, a opção foi indeferida.

De fato, conforme informações da autoridade impetrada, como a opção pelo parcelamento especial
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da Lei nº 12.996/14 tratava de um serviço novo, era necessária a obtenção de nova procuração,
discriminado poderes para adesão, exceto no caso de haver sido feita a opção por "todos os serviços
existentes e os que vierem a ser disponibilizados no sistema de procurações eletrônicas do e-CAC",
o que também não foi o caso.

Desta feita, como o procurador da impetrante não possuía poderes específicos para aderir ao novo
parcelamento,  o  mesmo foi  indeferido,  sem que  se  possa  falar  em qualquer  ilegalidade  do  ato
administrativo.

Não  se  trata,  como  faze  crer  a  impetrante,  de  erro  do  sistema  da  Receita  Federal,  mas  de
descumprimento de regra imposta à conclusão do parcelamento, retirando-lhe a eficácia e, assim,
legitimando  o  ato  de  cancelamento  do  acordo,  mesmo  porque,  o  descumprimento  não  restou
justificado por qualquer razão de fato ou de direito.

A corroborar com esse posicionamento, trago à colação julgados desta Corte:

AGRAVO  LEGAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADESÃO  AO  PARCELAMENTO.  ART.  558  DO  CPC.  REQUISITOS  NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada foi proferida em consonância com
o entendimento jurisprudencial deste Eg. Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo
qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não se verifica a plausibilidade de direito nas alegações
da  parte  agravante  a  justificar  o  deferimento  da  tutela  pleiteada,  porquanto  não  se  afiguram
presentes os requisitos previstos nos artigos 273 ou 558 do Código de Processo Civil. 3. A agravante
deixou de comprovar que diligenciou no sentido da obtenção do certificado digital, no momento em
que encontrou dificuldades, ocorrendo a perda do prazo para sua adesão ao programa. 4. Agravo
improvido.

(1ª Turma, Des. Fed. Rel. Marcelo Saraiva, AI 545270, j. 03/03/15, DJF3 10/03/15)

CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  LEGAL  EM  APELAÇÃO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PARCELAMENTO  DA  LEI  11.941/2009.  DESCUMPRIMENTO  DOS  PRAZOS
REGULAMENTARES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.  AGRAVO  LEGAL  IMPROVIDO.  1.  Nos  termos  do  artigo  155-A,  do
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Código Tributário Nacional - CTN, na redação da Lei Complementar nº 104/2001, "o parcelamento
será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica". Antes mesmo da edição da
referida  lei,  o  entendimento  era  o  mesmo,  com  apoio  no  artigo  152  e  seu  inciso  II  do  CTN,
equiparando-se o parcelamento à moratória em caráter individual. 2. A Lei nº 11.941/2009 instituiu
em seu artigo 1º, e §2º, a possibilidade de pagamento ou parcelamento das dívidas vencidas até
30/11/2008, inclusive aquelas já objeto de parcelamentos anteriores. Referido diploma legal, em seu
artigo 12, atribuiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional  competência  para  a  edição  de  atos  regulamentares  "necessários  à  execução  dos
parcelamentos de que trata esta Lei, inclusive quanto à forma e ao prazo para confissão dos débitos
a serem parcelados".  No uso dessa competência foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº
6/2009, e posteriores alterações. 3. A Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 06/2009 estabeleceu prazos
para o cumprimento, pelo contribuinte optante do parcelamento, de diversas etapas necessárias à
concretização do favor legal, entre elas a prestação de informações necessárias à consolidação do
débito, inclusive dispondo expressamente quanto ao cancelamento do pedido de parcelamento em
razão do não atendimento do prazo estipulado para a apresentação de tais informações.  4.  Em
sendo o parcelamento um favor legal, é lícito ao legislador ordinário estabelecer, ou atribuir o tal
estabelecimento  à  regulamentação  das  autoridades  fiscais,  como  condição  para  adesão  ao
parcelamento, o atendimento às exigências fiscais - que tem natureza de obrigações acessórias. É
lícito o estabelecimento, como condição para adesão ao parcelamento, exigências burocráticas para
execução do programa, bem como pagamento de parcelas em valores provisoriamente calculados.
Se o contribuinte opta pelo parcelamento, deve fazê-los nos termos estabelecidos na legislação. 5.
Não  há  plausibilidade  jurídica  na  alegação  de  afronta  aos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade. Tais princípios são um desdobramento do princípio do devido processo legal, em
sua dimensão substantiva ou material. Apenas quando a legislação restringe o exercício de direitos
fundamentais é que se deve utilizar uma interpretação mais restritiva quanto ao respeito ao devido
processo legal substantivo, qual seja, que a restrição levada a efeito pelo legislador é necessária à
proteção de um outro interesse também prestigiado pela Constituição, e que a restrição é razoável
(ou  necessária)  e  proporcional  (ou  adequada)  a  essa  proteção.  6.  O  estabelecimento  de
consequências legais para o descumprimento do pagamento de prestações, ou ainda de obrigações
acessórias pelo contribuinte, como a exclusão do parcelamento, não é matéria que diz respeito aos
direitos fundamentais. Assim, o exame da constitucionalidade de tal legislação, quanto ao respeito
ao devido processo legal substantivo, não pode merecer interpretação restritiva. 7. Se a própria
concessão  do  parcelamento  é  matéria  que  depende  do  cumprimento  das  condições  legalmente
estabelecidas, não há como concluir pela desproporcionalidade da não concessão do favor legal, ou
da exclusão do favor eventualmente já concedido, em razão do descumprimento de tais condições. 8.
O estabelecimento de prazos com previsão expressa de penalidade para o seu descumprimento é
medida necessária ao bom andamento dos procedimentos administrativos, e frequente em outros
ramos do Direito, como por exemplo, na legislação processual civil,  onde o descumprimento do
prazo previsto, por exemplo, para a interposição de recurso de apelação, implica em perda completa
do  direito  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  sem  que  isso  signifique  afronta  ao  princípio  da
proporcionalidade.  9.  Sendo  incontroverso  o  descumprimento  dos  requisitos  legalmente
estabelecidos, não há direito líquido e certo da impetrante a ser tutelado pela via do mandado de
segurança. Precedentes. 10. Agravo legal improvido.

(TRF3, 1ª Turma, Juiz Fed. Conv. Márcio Mesquita, AMS 337099, j. 11/11/14, DJF3 18/11/14)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  INOMINADO.  AGRAVO  DE
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INSTRUMENTO.  PARCELAMENTO  DA  LEI  Nº  11.941/09  -  REFIS.  PORTARIA  CONJUNTA
PGFN/RFB 6/2009. REQUISITOS À CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.  Consolidada  a  jurisprudência  no  sentido  de  que  o  parcelamento  não  configura  direito  do
contribuinte, que possa ser invocado independentemente de lei ou sem a observância dos requisitos
previstos em legislação específica (artigo 155-A, CTN). Assente que o contribuinte não pode auferir
o  benefício  do  parcelamento  sem  as  respectivas  contrapartidas  legais  que  garantem  o  caráter
recíproco das concessões e renúncias. O parcelamento não é dever nem direito, mas faculdade do
contribuinte, exercida por adesão voluntária, pela qual se manifesta a concordância irrestrita com a
forma e as condições legais estipuladas, sem espaço para ressalva ou exclusão de cláusulas, ainda
que pela via judicial, dada a natureza mesma do acordo, tal como contemplado no regime tributário
vigente,  em que se destina a resolver,  de forma célere e exclusivamente na via administrativa e
extrajudicial, pendências fiscais. 2. Com relação ao parcelamento da Lei 11.941/2009, a Portaria
Conjunta PGFN/RFB 2,  de 03/02/2011,  fixou prazos determinados de prestação de informações
necessárias à consolidação dos débitos. Caso em que não consta que tais informações tenham sido
prestadas no prazo, conforme determina a Portaria Conjunta PGFN/SRF 2/2011, para consolidação
dos débitos. 3. A penalidade à falta de apresentação de informações no prazo é o cancelamento do
pedido de parcelamento, conforme prevista no artigo 15, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB
6/2009. 4. A fase de consolidação no parcelamento da Lei 11.941/2009, a ser cumprida a tempo e
modo, é etapa obrigatória do acordo, da qual não pode o Poder Judiciário liberar o contribuinte,
tampouco relevar o descumprimento das condições legal ou normativamente estatuídas, que a todos
se aplicam, e que não podem deixar de gerar efeitos jurídicos. O fato de vencer etapas anteriores
não exime o contribuinte de cumprir as posteriores, nem lhe é facultado escolher quais exigências
cumprir ou quando cumpri-las, auferindo privilégio em relação aos demais contribuintes, sujeitos às
mesmas regras.  O fato  de cumprir  etapa anterior,  ainda que revelasse  boa-fé,  não exige que o
descumprimento de outras exigências seja pautada pela má-fé, não se trata de avaliar elemento
subjetivo da conduta, mas a reciprocidade das obrigações estabelecidas para a validade do ato ou
negócio jurídico. 5. As informações omitidas não dizem respeito apenas à indicação dos débitos a
parcelar,  quando  já  anteriormente  tenha  sido  declinado  parcelamento  total,  ou  ao  número  de
prestações que se pretende, mas destacam, em especial, a exigência de apontamento dos "montantes
de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados em cada modalidade
de que trata o inciso II do § 4º do art. 27 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6, de 2009" (artigo 9º,
III). 6. Neste aspecto o acordo fiscal envolve, não parcelamento, mas, na verdade, compensação de
débitos  fiscais  com  prejuízos  fiscais  e  bases  de  cálculo  negativas  da  CSL,  o  que  evidencia  a
pertinência,  essencialidade  -  e  não  apenas  a  utilidade  -  da  informação,  não  do  débito  a  ser
compensado, mas do valor a favor do contribuinte, sob a forma legalmente especificada (IRPJ e
CSL), a ser usado na extinção do crédito tributário. Verificar a existência e suficiência de prejuízos
fiscais ou bases de cálculo negativas da CSL depende de informações prestadas pelo contribuinte,
configurando  aspecto  essencial  para  a  consolidação  do  acordo  de  parcelamento,  pois  somente
depois de excluídos débitos fiscais por tal forma de regularização, é possível apurar e calcular os
valores mensais a serem objeto de recolhimento na execução específica do parcelamento. 7. Não se
trata,  portanto,  de  mera  formalidade,  omissão  sem  efeito  ou  relevância  jurídica,  mas  efetivo
descumprimento de regra essencial para executar concretamente o parcelamento, retirando-lhe a
eficácia e, assim, legitimando que o contribuinte seja excluído do acordo celebrado, por infração a
que deu causa por violação de regra da qual tinha ciência, e cujo descumprimento não restou, de
modo algum, justificado por razão jurídica que pudesse revelar-se proporcional ou razoável. 8. Ao
contrário, o que defendeu a impetrante em Juízo foi, na verdade, que regras de parcelamento não
precisam ser cumpridas, e sequer necessário que se declare ou prove qualquer impedimento, pois
sempre será desproporcional ou desarrazoada a exclusão, abrindo caminho, pois, para quebra do
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caráter recíproco e bilateral do acordo, se admitido que uma parte goze de imunidade a sanções ou
penalidades  aplicáveis  a  infrações  ou  descumprimentos,  em  que  incidir.  9.  A  demonstração,
mormente em mandado de segurança, do efetivo impedimento à prestação das informações para a
consolidação dos débitos no parcelamento, tem por finalidade justamente comprovar a existência do
direito líquido e certo da impetrante ao restabelecimento do pedido. 10. A impetrante afirma que, em
consulta ao sistema informatizado da RFB realizada em 30/06/2011, com o intuito de apresentar as
informações solicitadas em relação aos "demais débitos", apenas obteve a informação de que seria
necessário comparecer a uma unidade da RFB. Sucede que a ausência de prova de tal impedimento
não permite excluir outras hipóteses em que, de forma legítima, o acesso ao sistema não mais seria
possível,  como  ocorreria  no  caso  da  própria  extemporaneidade  do  ato  frente  aos  prazos
normativamente  fixados.  11.  O §  2°  do artigo 1°  da Portaria  Conjunta  PGFN/RFB 2,  de  3  de
fevereiro de 2011, e artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB 4, de 24 de maio de 2011, elencam
os procedimentos  que,  obrigatoriamente,  deverão ser  cumpridos  a  fim de  consolidar  os  débitos
objeto de parcelamento. 12. Não se trata de discutir boa ou má-fé, pois a boa-fé não dispensa o
cumprimento  de  prazos,  formalidades  e  procedimentos  legais  do  parcelamento,  que  se  fossem
dispensados  para uns,  e  exigidos  de  outros,  evidenciaria  prática  em detrimento  não apenas  da
legalidade, como da isonomia. 13. Agravo inominado desprovido.

(TRF3, 3ª Turma, Des. Fed. Carlos Muta, AI 473300, j. 06/09/12, DJF3 14/09/12)

Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento à apelação.

Oportunamente, observadas as cautelas de estilo, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

Em face de todo o exposto, nego provimento ao agravo legal.
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É como voto.

Consuelo Yoshida
Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
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