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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006422-64.2018.4.04.7003/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS
APELANTE: BLUE SKY DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - EPP (AUTOR)

APELADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

EMENTA

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO.
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE
ADUANEIRO. IN RFB 1.169/2011. MERCADORIAS
LIBERADAS MEDIANTE CAUÇÃO POR ORDEM
JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO
JUDICIALMENTE. RESSARCIMENTO DE
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E DEMURRAGE.
NÃO CABIMENTO. ATUAÇÃO REGULAR.
CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. PODER DE
POLÍCIA ADUANEIRO. DESPROVIMENTO.

1. Como regra geral, as mercadorias objeto da operação
ficarão retidas até a conclusão do procedimento de fiscalização (art. 5º).
Não havia, à época dos fatos, previsão normativa para liberação das
mercadorias mediante garantia. Assim, a Administração Pública, cuja
atuação é pautada pelo princípio da legalidade, não poderia deixar de
reter as mercadorias, tampouco oportunizar a sua entrega mediante
prestação de caução.

2. No caso, a instauração do Procedimento Especial deu-se
de maneira regular, diante de indícios objetivos da prática de infração
punível com a penalidade de perdimento, devidamente descritos no
Termo de Início de Fiscalização; não tendo havido, ainda, extrapolação
do prazo máximo previsto na IN RFB 1.169/2011 para conclusão do
procedimento.

3. Embora tenha sido julgado procedente o pedido
formulado em ação anulatória do auto de infração, com afastamento das
penalidades aplicadas administrativamente, dada a inexistência de prova
concreta a respeito do subfaturamento da operação; em momento algum
a atividade fiscalizatória foi reputada ilegal ou anulados os atos
praticados no curso do PECA.
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4. A atuação dos agentes públicos decorreu do estrito
cumprimento do dever legal (poder de polícia) diante de indícios
objetivos da prática de ilícito fiscal, não se verificando qualquer excesso
ou irregularidade na condução do processo administrativo. 

5. O afastamento da aplicação da penalidade na via judicial
não implica o automático reconhecimento da irregularidade/ilegalidade
da retenção das mercadorias e do prosseguimento do processo
administrativo. Não demonstrado o agir arbitrário no procedimento
seguido pelos agentes estatais, não há de se falar em dever de
indenizar/ressarcir a importadora dos valores despendidos com
armazenagem e demurrage.

6. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 10 de julho de 2019.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DONIZETE GOMES, Juiz Federal
Convocado, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 40001130358v7 e do código CRC 02a40cb8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO DONIZETE GOMES
Data e Hora: 10/7/2019, às 17:18:5
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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006422-64.2018.4.04.7003/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS
APELANTE: BLUE SKY DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - EPP (AUTOR)

APELADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente o pedido formulado nos autos da ação de procedimento
comum ajuizada por BLUE SKY DISTRIBUIDOR ATACADISTA
LTDA. - EPP em face da UNIÃO, visando à condenação do ente público
ao ressarcimento das despesas de armazenagem e demurrage suportadas
pela parte autora em razão de procedimento de fiscalização que resultou
em auto de infração posteriormente anulado judicialmente.

Sucumbente, a parte autora foi condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em
10% sobre o valor da causa, atualizado pelo IPCA-e (Evento 29).

Nas suas razões recursais (Evento 35), a apelante relata ter
registrado, em 13/08/2013, a DI nº 13/1572698-1 para nacionalização de
8.840 unidades de cartuchos de toner, compatíveis com impressoras a
laser, a qual foi direcionada ao canal cinza de conferência aduaneira e
submetida ao procedimento especial de controle aduaneiro de que trata a
IN RFB 1.169/2011, diante da suspeita quanto ao preço pago ou a pagar
pela mercadoria, o que motivou a retenção dos bens. Afirma ter sido
necessário o ajuizamento de ação judicial para liberação das
mercadorias mediante prestação de caução, o que não lhe foi
oportunizado pela Administração. Relata, ainda, que ajuizou ação
judicial para anulação das penalidades decorrentes do referido
procedimento (nº 5004.637-04.2017.4.04.7003), na qual foram anulados
todos os atos fiscalizatórios por se entender não estar devidamente
comprovado o subfaturamento alegado, em decisão já transitada em
julgado. Assevera, assim, que ao promover importação de seus bens, foi
submetida a procedimento fiscal com retenção indevida de seus bens, ao
arrepio da legislação vigente; tendo suportado, em razão disso, elevadas
despesas de armazenagem e demurrage portuárias, as quais devem ser
ressarcidas pela demandada.

A apelante sustenta que não deve prevalecer o
entendimento esposado na sentença, que atribui ao contribuinte o ônus
de atividade fiscalizatória ilegal; vez que acaba por elidir a
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responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, nos termos do
art. 37, § 6º da CF. Assevera não ter ocorrido, no caso concreto,
qualquer excludente de ilicitude e que comprovada pelo Poder Judiciário
a irregularidade da atividade estatal, causadora de danos ao
jurisdicionado, é dever do Estado arcar com os prejuízos advindos dessa
atividade. Argumenta que o Poder de Polícia não é absoluto, não sendo
um fim em si mesmo e não podendo servir de justificativa para as
autoridades administrativas causarem prejuízos ou malefícios aos
jurisdicionados. Nesse passo, sustenta que, num primeiro momento, era
imperativa a liberação das mercadorias importadas mediante a prestação
de caução desde o início da fiscalização, conforme expressa previsão
dos arts. 68, § único e 80, II da MP 2158-35/2001 e do art. 7º da IN RFB
228/2002; mas que apesar disso, foi indevidamente determinada a
retenção, sendo necessária a propositura de ação judicial para liberação
dos bens. Sustenta, ainda, ter sido reconhecido pelo Poder Judiciário que
a atividade fiscalizatória não foi exercida corretamente, não havendo
como se atribuir ao contribuinte o ônus dessa irregularidade.

Intimada, a União manifestou ciência acerca da decisão,
requerendo apenas o prosseguimento do feito (Evento 38).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Adequada, tempestiva e preparada (Evento 39), recebo a
apelação interposta pela parte autora (Evento 35).

Mérito

Consta que, em 13/08/2013, a empresa autora registrou a
Declaração de Importação nº 13/1572698-1 visando à internalização de
8.840 unidades de cartuchos de toners de impressoras a laser (OUT5 -
Evento 1); a qual foi parametrizada para o canal cinza de conferência
aduaneira e, submetida, em 23/08/2013, ao Procedimento Especial de
Controle Aduaneiro regulado pela IN nº 1.169/2011 por suspeita quanto
à "autenticidade, decorrente de falsidade material ou ideológica, de
documento comprobatório apresentado na importação, inclusive quanto
ao preço pago ou a pagar", em razão do que foram retidas as
mercadorias importadas (Termo de Início de Fiscalização - OUT7 -
Evento 1).

Em 07/01/2014, a importadora ajuizou ação de
procedimento comum nº 5000090-34.2014.4.04.700 visando à liberação
das mercadorias mediante prestação de caução; o que foi deferido em
sede de liminar e confirmado por sentença (OUT7 - Evento 1). De
acordo com as informações constantes daqueles autos, a mercadoria foi
entregue à parte autora em 10/02/2014.
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Ao final do PECA, foi lavrado o Auto de Infração nº
0917800/00403/13 (PAF nº 10907.720.220/2014-15), que concluiu pelo
subfaturamento da operação mediante uso de documento falso; com a
incidência da pena de perdimento às mercadorias importadas
(substituída por multa de 100% do valor aduaneiro, com base no § 3º do
art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976, tendo em vista a entrega das
mercadorias por força de decisão judicial), e a cobrança dos tributos
devidos sobre a diferença entre o valor arbitrado e o valor declarado
acrescidos de multa de ofício de 150% (OUT8 e OUT9 - Evento 1).

A empresa importadora ajuizou, então, a ação de
procedimento comum nº 5004637-04.2017.4.04.7003, objetivando a
anulação do auto de infração e o afastamento das penalidades aplicadas
administrativamente. No julgamento do recurso de apelação por esta
Turma, foi integralmente acolhida a pretensão da parte autora, em razão
da inexistência de provas concretas acerca do subfaturamento da
operação de importação (OUT11 e 12 - Evento 1).

Assim, alegando a irregularidade na retenção das
mercadorias e o reconhecimento da ilegalidade da atividade
fiscalizatória, a importadora pretende, na presente ação, seja a União
condenada a ressarcir os valores despendidos com armazenagem e
demurrage.

Não lhe assiste razão, contudo.

Como dito, a operação de importação registrada sob a DI
nº 13/1572698-1 foi submetida ao procedimento fiscalizatório de que
trata a IN RFB nº 1.169/2011, que estabelece procedimentos especiais
de controle, na importação ou na exportação de bens e mercadorias,
diante de suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento;
e tem prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período, para
conclusão (art. 9º da IN RFB 1.169/2011).

Como regra geral, as mercadorias objeto da operação
ficarão retidas até a conclusão do procedimento de fiscalização (art. 5º).
A redação original da Instrução Normativa, vigente à época dos fatos
narrados nesta ação, não previa a possibilidade de liberação mediante
caução em nenhuma hipótese. Apenas com a edição da IN RFB 1.678,
de 22 de dezembro de 2016, é que foi incluído o art. 5º-A, autorizando a
prestação de caução para liberação de mercadorias, em situações
específicas.

Assim, à época da instauração do procedimento em face da
DI nº 13/1572698-1 não havia previsão normativa para liberação das
mercadorias mediante garantia. A jurisprudência vinha autorizando tal
providência através de construção decorrente da aplicação analógica do
art. 7º da IN RFB 228/2002 c/c arts. 68, parágrafo único e 80, II da MP
2158-35/2001. Todavia, a Administração Pública, cuja atuação é
pautada pelo princípio da legalidade, não poderia deixar de reter as
mercadorias, tampouco oportunizar a sua liberação mediante garantia.
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Vê-se, outrossim, que a instauração do Procedimento
Especial deu-se de maneira regular, diante de indícios objetivos da
prática de infração punível com a penalidade de perdimento,
devidamente descritos no Termo de Início de Fiscalização (OUT6 -
Evento 1). Não houve, ainda, extrapolação do prazo previsto na IN RFB
1.169/2011.

Nesse ponto, destaco trecho da sentença, em que o Juízo
de origem estabelece a cronologia dos fatos (Evento 29):

"No presente caso, quanto à operação de importação, verifico que
em: 

- 13/08/2013, a parte autora registrou a Declaração de Importação -
DI nº 13/1572698-1 relativa à importação de cartuchos de toners de
impressoras a laser, compatíveis com os originais (Evento 1, OUT5); 

- 23/08/2013, a DI foi parametrizada para o canal cinza de
conferência aduaneira e a Delegacia da Receita Federal instaurou
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro - PECA em relação à
referida operação de importação e determinou a retenção da
mercadoria importada até a conclusão do procedimento (Evento 1,
OUT6); 

- 07/02/2014, foi encerrado o PECA, lavrando-se o Auto de Infração
nº 0917800/00403/13 (PAF nº 10907.720.220/2014-15), que concluiu
pelo subfaturamento da operação mediante uso de documento falso
(v. Evento 15, CONT1, p. 3, e Evento 1, PROCADM4, dos autos n.
5004637-04.2017.4.04.7003); 

- 07/01/2014, a parte autora ajuizou o mandado de segurança
n. 5000090-32.2014.404.7000, e na mesma data o Juízo deferiu
parcialmente a liminar para determinar à União que, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, fixe o valor da garantia a ser prestada pela
autora para a liberação da mercadoria;

- 10/02/2014, a mercadoria foi entregue à empresa autora (Evento 15,
CONT1, p. 5); 

- 17/02/2014, a parte autora informa nos autos de MS a liberação das
mercadorias pela DRF (Evento 31).

Verifica-se, assim, que o trâmite do despacho demorou pouco mais de
cinco meses (de 23/08/2013 a 07/02/2014), o que o deixa dentro do
prazo de 90 dias, prorrogável uma vez, na forma do art. 9º, IN/RFB n.
1.169/2011.

A efetiva liberação da mercadoria, ainda que por meio de liminar,
ocorreu pouco depois (10/02/2014), de modo que não há que se falar,
assim, em excesso de prazo no trâmite do procedimento."

Por outro lado, ainda que tenha sido julgado procedente o
pedido formulado na ação nº 5004637-04.2017.4.04.7003, com anulação
do Auto de Infração lavrado no PAF nº 10907.720.220/2014-15 dada a
inexistência de prova concreta acerca do subfaturamento da operação;
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em momento algum a atividade fiscalizatória foi reputada ilegal ou
anulados os atos praticados no curso do PECA, ao contrário do que
alega a apelante.

Com efeito, a responsabilidade civil da União encontra
fundamento no § 6º, do art. 37 da Constituição Federal, verbis:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A teor do dispositivo acima transcrito, a responsabilidade
civil do Estado é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração de dolo
ou culpa do agente que causou o dano, tendo sido adotada a teoria do
risco administrativo. Nesse passo, somente haverá dever de indenizar
quando o dano sofrido pelo particular guardar relação direta de causa e
efeito com a situação de risco criada pela atividade estatal, por meio de
seus serviços ou agentes, independentemente de elemento subjetivo.

Assim, ao contrário da teoria do risco integral, a
responsabilidade fundada no risco administrativo admite a alegação de
causas excludentes da responsabilidade, como o caso fortuito, a força
maior e a culpa exclusiva da vítima, eis que eliminam o nexo de
causalidade.

Em razão da dimensão das atividades estatais, é impossível
pensar na atuação do Estado sem riscos, sendo imensas as possibilidades
de a atividade administrativa causar danos aos cidadãos. É possível
dizer, inclusive, que a possibilidade de dano é inerente à vida em
sociedade. Assim, certo é que nem todo dano/prejuízo econômico
experimentado pelo particular ensejará o direito à indenização. Todavia,
mesmo de um ato lícito poderá decorrer o dever de indenizar se, a partir
de uma ponderação dos interesses envolvidos, vislumbrar-se um dano
injusto, ou seja, que transborde os riscos comuns da vida em sociedade.

Quanto ao tema, ensinam Cristiano Chaves de Farias,
Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Neto (Curso de Direito Civil:
responsabilidade civil. 3. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm,
2016. p. 246/247):

"Por certo, na teoria objetiva da responsabilidade civil, o efeito
jurídico consistente na obrigação de reparar danos não será
vinculado a um comportamento antijurídico e culposo, podendo
incidir sobre um ato ilícito pelo fato da violação de uma norma ou
pelo risco inerente ao exercício de uma atividade. Ou seja, mesmo um
ato consistente em um exercício de um direito próprio poderá, no
plano da ponderação de bens, causar um dano injusto a terceiros,
com a transferência dos danos sofridos pelo ofendido ao patrimônio
do ofensor. Desvinculando-se as noções de injustiça e
antijuridicidade, compreendemos que mesmo na teoria do risco as
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pretensões reparatórias surgirão de ofensas a interesses dignos de
proteção jurídica, mesmo sem se cogitar de ilicitude no
comportamento daquele que exercita a atividade causadora do dano.

A culpa deixa de ser o único critério de seleção de interesses
merecedores de tutela compensatória, sendo agora um fator a mais
de responsabilidade, a par de outros de natureza objetiva, como a
garantia, a equidade, o abuso do direito e, sobremaneira, o risco.
Não se volta o olhar do civilista para a punição do ofensor, mas para
a tutela da vítima do dano injusto.

(...)

O dano indenizável como injusto é aquele relevante segundo uma
ponderação de interesses em jogo à luz de princípios constitucionais.
Essa nova forma de análise da responsabilidade civil acaba por
concretizar a dogmática jurídica principiológica, permitindo que, em
um caso concreto, o aplicador do direito pondere os interesses em
jogo e, a partir dos valores expressos na Constituição Federal, decida
quem deve arcar com a responsabilização dos prejuízos.

Com efeito, o prejuízo econômico, como consequência de uma lesão,
nem sempre se converte em um dano reparável. Basta imaginar um
titular de um terreno que edifica segundo as normas adequadas e
respeitando a função social, mas que culmina por retirar a vista para
o mar do proprietário do prédio próximo. Inegavelmente houve um
prejuízo, mas não se cogitará de indenização, pois ele é justificado
nos exercícios de direitos fundamentais (art. 5º, XXII e XXIII, CF).
(...) Ou seja, prejuízos lícitos e justificados não se convertem em
danos, pois não são fatos violadores de interesses jurídicos
tutelados."

No caso dos autos, muito embora a empresa autora possa
ter experimentado prejuízo econômico em razão da apreensão das
mercadorias no curso do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro,
não se verifica o dever de indenizar por parte da União, eis que não se
vislumbra dano injusto.

Instauração do PECA, a apreensão das mercadorias e a
final conclusão pela aplicação da pena de perdimento (substituída pela
pena de multa do art. 23, § 3º do Decreto-Lei 1.455/76), com cobrança
de diferenças tributárias e multa decorreram do estrito cumprimento do
dever legal (poder de polícia) pelos agentes públicos diante de indícios
objetivos da prática de ilícito fiscal, não se verificando qualquer excesso
ou irregularidade na condução do processo administrativo. Assim, ainda
que na via judicial tenha sido anulada a penalidade aplicada, por ter se
entendido que os elementos de prova produzidos não permitiam concluir
pela efetiva ocorrência do subfaturamento, a retenção das mercadorias e
o prosseguimento do processo administrativo não podem ser
qualificados como irregulares.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
SUBFATURAMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. MERCADORIA.
PENA DE PERDIMENTO. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO DO PODER
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DE POLÍCIA ADUANEIRO. 1. Para se aplicar a pena de perdimento,
é necessário que o subfaturamento tenha sido perpetrado por outros
meios de fraude (como a falsidade material), não abrangendo as
hipóteses em que o subfaturamento configure apenas a falsidade
ideológica, pois há norma específica tipificando essa conduta como
infração administrativa apenada com multa de 100 % sobre a
diferença dos preços. 2. O afastamento da aplicação da pena de
perdimento na via judicial não confere automaticamente ao
proprietário das mercadorias o direito de ser indenizado pelos
prejuízos materiais eventualmente suportados, especialmente
quando o Estado, ao se deparar com fortes indícios de
irregularidade, exerce legitimamente seu poder de polícia, o que
ocorreu na hipótese em exame. 3. Destaco que além das suspeitas
com relação à fraude no valor aduaneiro das mercadorias
importadas, havia o fato de exportadora e importadora serem
"empresas vinculadas", o que, indubitavelmente, justifica a atuação
da Autoridade Fiscal por meio da instauração de procedimento
especial de fiscalização. (TRF4, AC 5037299-40.2011.4.04.7000,
PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS
LABARRÈRE, juntado aos autos em 29/10/2014) [grifei]

ADMINISTRATIVO. PENA DE PERDIMENTO DE BENS
APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
RECOLHIMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
IMPROCEDÊNCIA. - A Carta de 1988, seguindo a linha de sua
antecessora, estabeleceu como baliza principiológica a
responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco
administrativo. Consequência da opção do constituinte pode-se dizer
que, de regra, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado
são: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico
sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão
e o dano experimentado por terceiro. - Em se tratando de
comportamento omissivo, a situação merece enfoque diferenciado.
Decorrendo o dano diretamente de conduta omissiva atribuída a
agente público, pode-se falar em responsabilidade objetiva.
Decorrendo o dano, todavia, de ato de terceiro ou mesmo de evento
natural, a responsabilidade do Estado de regra, assume natureza
subjetiva, a depender de comprovação de culpa, ao menos anônima,
atribuível ao aparelho estatal. De fato, nessas condições, se o Estado
não agiu, e o dano não emerge diretamente deste não agir, de rigor
não foi, em princípio, seja natural, seja normativamente, o causador
do dano. - Agindo os prepostos da União estritamente dentro dos
ditames legais e regulamentares, no exercício do seu poder de
polícia, indemonstrado, assim, nexo de causalidade entre qualquer
ação ou omissão atribuída ao ente estatal e os danos morais e lucros
cessantes alegados, não há razão para modificar a solução de
improcedência para a causa. (TRF4, AC 5039281-41.2015.404.7100,
TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE
PEREIRA, juntado aos autos em 16/09/2016) [grifei]

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO. RECEITA FEDERAL. ATO ILÍCITO.
INOCORRÊNCIA. DANO GRAVE INDENIZÁVEL. NÃO
COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E MULTAS.
DEFERIMENTO. A responsabilidade por indenização de danos
morais, seja ela subjetiva ou objetiva, pressupõe a comprovação de
efetivo dano moral, ou seja, a efetiva comprovação de abalo moral
relevante sofrido pela vítima. Cabe ao magistrado, guiando-se pelo
princípio da razoabilidade, analisar se houve dano grave e relevante
que justifique a indenização buscada. Hipótese em que somente foi
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possível demonstrar a desvinculação do proprietário do veículo do
passageiro que, efetivamente, trazia mercadorias irregularmente do
Paraguai, depois da produção de provas em sede judicial, inexistindo
elementos a demonstrar que, já num primeiro momento, por ocasião
da abordagem e da apreensão, fosse possível aos agentes da
fiscalização chegar a tal conclusão. Não comprovada conduta ilícita
por parte da ré, assim como abalo material e moral relevante sofrido
pela parte autora, descabe acolher o pedido de indenização por
danos materiais e morais. Todavia, quanto à indenização do valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo transporte do veículo, do pátio da
Secretaria da Receita Federal, em São José, para Criciúma, onde a
Autora tem sua sede, bem como quanto às multas de trânsito
aplicadas no período em que o veículo esteve depositado, a conclusão
deve ser pela procedência do pedido. (TRF4, AC 5002170-
41.2011.404.7204, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Vivian Josete
Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 27/08/2015) [grifei]

Destarte, não demonstrado o agir arbitrário no
procedimento seguido pelos agentes estatais, não há de se falar em dever
de indenizar/ressarcir a importadora dos valores despendidos com
armazenagem e demurrage, razão pela qual deve ser mantida a sentença
de improcedência.

Honorários Recursais

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, "o tribunal, ao
julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal,
no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e
3o para a fase de conhecimento".

Trata-se de inovação do Código de Processo Civil que tem
por objetivo, não só remunerar o advogado pelo trabalho adicional
realizado em grau recursal, como também desestimular a interposição de
recursos pela parte vencida, já que verá aumentada a verba
sucumbencial.

Cabe esclarecer, porém, que não será toda a atuação do
advogado em grau recursal que ensejará a aplicação do referido
dispositivo. Isso porque, ao mencionar "honorários fixados
anteriormente", a regra em questão pressupõe que a parte vencedora em
grau recursal já tenha honorários advocatícios fixados em favor de seu
advogado na sentença.

Assim, por exemplo, a parte que teve seu pedido julgado
improcedente em primeira instância, ao ter provida a sua apelação, não
fará jus à majoração prevista no §11, mas apenas à fixação da verba
honorária decorrente da procedência do pedido. O mesmo se diga em
relação a sentenças de parcial procedência, quando reformadas no
Tribunal quanto ao pedido julgado inicialmente improcedente, pois,
quanto a ele, haverá tão-somente a primeira fixação de honorários. Da
mesma forma, ao reformar integralmente uma sentença, o Tribunal
apenas inverterá a sucumbência, sem fixação de honorários recursais.
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Registre-se, ainda, que se deve levar em consideração o
êxito recursal quanto ao mérito, de modo que eventual provimento
parcial do recurso apenas quanto a aspectos acessórios não impedirá a
aplicação do §11. Ressalvada, evidentemente, a hipótese de que o
recurso verse exclusivamente acerca de questões acessórias e seja
provido, caso em que não haverá a fixação de honorários recursais, dado
que o recorrente teve acolhida integralmente sua pretensão recursal.

No caso, a sentença condenou a parte autora ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, o
que restou mantido, diante da confirmação da sentença de
improcedência, na forma da fundamentação.

Vencida, portanto, a parte autora na fase recursal, devem
ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015, para 11%, mantida a base de cálculo fixada na sentença.

Conclusão

A apelação da parte autora foi desprovida.

Os honorários advocatícios foram majorados na forma do
art. 85, § 11 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
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