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RESUMO 
 
 
 

Serve o presente trabalho de conclusão de curso à uma análise de um 
substancial elemento dos contratos de transporte marítimo, pouco abordado pela 
doutrina atualizada sobre o tema; a demurrage. Partindo de uma abordagem sobre 
questões intricais ao comércio internacional de mercadorias, sua importância para a 
economia mundial e praxes e costumes que a norteiam, será  delineado o papel 
indissociável que a demurrage representa nestas relações jurídicas. 
 

À luz destas questões, impreender-se-á por uma conceituação deste instituto, 
enfocando-se sua natureza jurídica e negocial, e, partindo deste pressuposto, serão 
estudadas as construções jurisprudenciais sobre o tema, demonstrando-se como o 
jurisdicionado pátrio tem se posicionado em relação às controvérsias aventadas 
sobre cobranças desta natureza, diante de uma carente regulamentação específica 
sobre o tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

The objective ot the present Course Conclusion paper is to analize an 
substantial element of the maritime cargo transportation contracts, very little 
considered by the current doctrine; the demurrage. Heading from an approach 
focused on intrinsic characteristics of international trade in goods, it´s importance to 
the world economy and custom and practices witch the follow through, will be 
outlined the inseparable role whose demurrage takes place in those legal 
relashionships. 
 

In light off those questions, will be engineered an concept of the institution, 
focusing in its legal and business nature and, from this point on, will be studied the 
jurisprudence constructions concerning the subject, demonstrating how the Courts 
have been positioning itself regarding the disputes envisioned about charges of this 
nature, in face of a poor specific regulation of the theme. 
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INTRODUÇÃO 

 
 Serve o presente estudo de uma análise jurídica do instituto do demurrage, 

cobrança de taxa decorrente da retenção indevida de unidades de carga utilizadas 

no transporte internacional de mercadorias. 

 

 Num primeiro momento, será demonstrada a importância do contrato de 

transporte de mercadorias dentro de um contexto econômico global, passando 

também por uma construção histórica de seu desenvolvimento, para que tenhamos 

um real entendimento de como chegou-se ao momento atual, no qual não há como 

dissociar esta modalidade da economia. 

 

 Demonstrando-se as formas usuais de celebração deste contrato, será 

possível entender o porquê de uma preferência global pela utilização de transportes 

através de Conhecimento de Embarque e, mais particularmente, pela utilização de 

unidades de carga, contêineres, para seu aperfeiçoamento. 

 

 Com isto em mente, serão delineados conceito e natureza jurídica do instituto 

da demurrage, localizando-a dentre as práticas comezinhas à praxe comercial 

marítima. 

 

 Nesse sentido, busca o estudo a observação de como a demurrage comunga 

da natureza consuetudinária do próprio direito marítimo, de forma que, se 

inexistentes dispositivos específicos sobre a matéria, as praxes do comércio 

trataram de regular a matéria. 

 

 Por fim, servirá o presente, também, para uma análise de uma vasta gama de 

questões controvertidas sobre a matéria, buscando entender como doutrina e 

jurisprudência têm tratado estes temas, de forma a entender que, em verdade, já há 

uma segurança jurídica sobre diversos de seus aspectos, possibilitando aos players 

do mercado, uma real compreensão de cada um deles. 
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CAPÍTULO 1 – O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS PELA VIA 
MARÍTIMA 

 

1.1 - BREVE INTRODUÇÃO HISTÓRICA E REGULAMENTAR 

 

As Grandes Navegações, iniciadas no século XVI, desenvolveram o 

comércio, encurtaram distâncias e têm o seu reconhecimento até hoje nas relações 

múltiplas que se estabelecem tanto no transporte de pessoas quanto de cargas. 

 

O transporte marítimo é essencial para as importações e exportações das 

diferentes nações, tamanho o seu poder, é capaz de gerar repercussões 

macroeconômicas positivas e acelerar a reprodução do capital. 

 

Na lição de Osvaldo Agripino de Castro Júnior1 deve-se acrescentar que o 

globo terrestre possui 27% de sua superfície formada por continente e 73% de 

espaços marítimos (MOURA, 1991), fazendo com que cerca de mais de 90% das 

mercadorias sejam transportadas pelo mar. A atividade comercial que envolve o 

transporte aquaviário (bussiness shipping) é conceituada como o movimento físico 

de bens e pessoas de portos fornecedores para portos de demanda assim como as 

atividades exigidas para apoiar a facilitação de tal movimento. 

 

Prossegue referendando o afirmado por Kendall e Buckley (2001, p.7), que 

afirmar que o transporte de mercadoria por navios é o que dá vitalidade à economia 

de muitos países, situados ou não no litoral. Com quase três quartos da superfície 

da terra coberta por água; O transporte marítimo necessariamente possui um papel 

muito relevante no comércio internacional. 

 

Com efeito, devido à sua capacidade de transportar todo o tipo de cargas 

desde químicos, combustíveis, alimentos, areias, cereais, minérios a automóveis e 

por aí adiante, o setor marítimo contribui com o processo de internacionalização da 

economia de inúmeras nações, bem como reflete o aprimoramento da logística e as 

novas lógicas organizacionais e operacionais do setor.  

                                                 
1 AGRIPINO, Osvaldo de Castro Júnior. Principais aspectos do Direito marítimo e sua relação com 

a Lex Mercatoria e Lex Maritima, Artigo Unirio, Rio de Janeiro, 2010 
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Nesse sentido, é que se destacar que o relevante papel que logística 

ostenta no exercício das atividades comerciais, uma vez que, além de se tratar de 

um percentual alto dos custos de atividades empresariais, se reflete em diversos 

aspectos subjetivos da qualidade da atividade prestada pelo importador/exportador, 

uma vez que impacta no tempo de entrega, confiabilidade e segurança do produto. 

 

Desta forma, foi criada ao redor do transporte de mercadorias uma grande 

gama de sujeitos envolvidos nesta atividade econômica, como empresas 

facilitadoras de logísticas, despachantes aduaneiros, além, é claro, dos próprios 

importadores e exportadores. 

 

Através da intensificação desta atividade, então nasce a necessidade de 

sua regulamentação e, nesse ponto, Gabrielle Thamis Fóes2 assevera que 

reportando-se às épocas mais remotas no início das civilizações, o oceanosempre 

se destacou como meio fundamental para evolução humana. Os povos da 

antiguidade, navegando de forma primitiva, encontravam inúmeros desafios ao 

enfrentar o então desconhecido mar. 

 

Dada à intensificação das navegações e do comércio pelo mar, viu-se a 

necessidade de criar normas para regular a atividade, nascendo então o Dirieito 

Marítimo. 

 

O direito Marítimo, contudo, não foi criado tal como existe hoje de forma 

iediata. Diversos foram os caminhos percorridos e inúmeros foram os povos que 

originaram a maioria das regras até hoje existentes, consolidadas nos usos e 

costumes do mar. 

 

Nesse ponto, Agripino Júnior3 destaca que a origem do Direito Marítimo é 

incerta, mas historiadores mencionam que normas jurídicas regulando o transporte 

                                                 
2 NOVAK, Gabrielle Thamis.  Demurrage de contêiner no direito inglês e brasileiro : crítica à 

reforma do código comercial – 1ª ed. - São Paulo: Aduaneiras, 2017 

3AGRIPINO, Osvaldo de Castro Júnior. Principais aspectos do Direito marítimo e sua relação com a 

Lex Mercatoria e Lex Maritima, Artigo Unirio, Rio de Janeiro, 2010 
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marítimo datam do século XVII a.C, no Código de Hamurabi. Pesquisadores 

sustentam que um sofisticado sistema internacional de Direito Marítimo existe desde 

a Idade antiga no Mediterrâneo.  

 

Prossegue definindo que o Direito Marítimo é o conjunto de normas 

jurídicas que disciplinam as atividades necessárias para que as embarcações 

efetuem o transporte pela via aquaviária. 

 

 Durante a primeira metade do século XX, com o crescimento do comércio 

internacional e do cenário de guerras, notava-se que a regulamentação interna de 

cada país era insuficiente para evitar conflitos de leis marítimas, sendo necessária a 

uniformização das principais regras pelas nações mercantilistas. 

 

A busca pela uniformização e harmonização das normas de direito 

marítimo levou à criação dos organismos internacionais, estes buscam atingir o 

objetivo proposto desenvolvendo 

 

Na lição de Godofredo Mendes Vianna,4 "além das fontes imediatas do 

Direito Marítimo (leis, tratados, acordos e convenções internacionais, decretos-lei, 

decretos, regulamentos, normas administrativas etc.), são altamente relevantes as  

fontes mediatas: costumes, doutrina, jurisprudência princípios gerais de direito e 

regras de hermenêutica. 

 

No que tange a regulamentação pátria, as normas mais relevantes para a 

aplicação no direitomarítimo no Brasil são:o Código Comercial Brasileiro (Lei n° 

556/1850), parcialmente revogado (art. 1° ao art. 456) pelo Novo Código Civil que 

regulamenta em sua parte II questões de direito marítimo, além de uma vasta gama 

de legislações individuais e regulamentações da Agencia Nacional de Transportes 

Aquaviários, sobre questões particulares concernentes ao Direito Marítimo, não 

mencionadas por escapar ao escopo deste estudo. 

 

Portanto, o contrato de transporte marítimo é um dos contratos mercantis 

                                                 
4 MENDES VIANNA, Godofredo. Apostila de Direito Marítimo, FGV, fls. 3/4, Rio de Janeiro, 2016  
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fundamentais para o exercício do comércio internacional de mercadorias, pelo seu 

relativo baixo custo se comparado aos demais meios de transporte, sendo regulado 

por uma normativização que se já estruturada, remonta à época primordiais e se deu 

pela positivação de costumes mercantis adotados durante este tempo. 

 

1.2 - MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE 

 

Nesse sentido, há uma vasta gama de contratos marítimos praticados no 

comércio internacional, tais quais: afretamento por viagem, por período, a casco nu, 

contratos de tonelagem e contratos de transporte. Sobre o último, recai o olhar deste 

estudo. 

 

Nesse ponto, segundo Gabrielle Thamis5, o Direito Marítimo subsiste da 

prática do comércio internacional, e se desenvolve em torno do tráfico e tráfego 

marítimo. Assim, para que haja o desejo de enviar mercadorias de um lugar para 

outro pela via marítima na maioria dos casos, há na maioria dos casos preexistência 

de um contrato internacional de compra e venda. 

 

Dentre os contratos de transporte celebrados pela via marítima destacam-

se as modalidades de transporte por viagem, que é aquele em que o transportador 

se obriga a pôr à disposição do embarcador um navio, ou parte dele, para que este o 

utilize numa ou mais viagens, única ou consecutivas, previamente fixadas para o 

transporte de determinadas mercadorias; ou transporte por conhecimento, no qual o 

transportador  embarcador inicia uma relação jurídica com o transportador marítimo, 

para o transporte de uma mercadoria de um porto a outro. 

 

Dentre estas duas espécies de contrato, se adequa melhor ao comércio 

internacional o contrato por conhecimento de transporte. Isto porque, conforme 

mencionado, o transporte por conhecimento propicia um maior custo-benefício para 

sua atividade, uma vez que se diluem os custos do transporte com outros 

importadores/exportadores de carga.  

                                                 
5 NOVAK, Gabrielle Thamis.  Demurrage de contêiner no direito inglês e brasileiro : crítica à 

reforma do código comercial – 1ª ed. - São Paulo: Aduaneiras, 2017 
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Além disto, conforme será demonstrado adiante, o Conhecimento de 

Embarque que evidencia esta modalidade de transporte possui características que 

se compatibilizam de forma ideal ao comércio de mercadorias. 

 

1.3 - CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS AO CONHECIMENTO DE EMBARQUE 
(BILL OF LANDING - BL) 

 

É, portanto, o transporte de mercadorias por conhecimento nosso objeto de 

estudo, que na exegese de Carlos Roberto Gonçalve6s, está disciplinado nos arts. 

743 a 756 do Código Civil, aplicando-se no que couber e não conflitar com este, o 

Código de Defesa do Consumidor. Em sua execução participam em regra três 

personagens: a) o expedidor ou remetente;; b) o transportador, sendo este o que 

recebe a coisa com obrigação de transportá-la; e c) o destinatário ou consignatário, 

pessoa a quem a coisa é destinada. Quando o expedidor despacha ou remete 

coisas para o seu próprio endereço, atua ele, ao mesmo tempo, como expedidor e 

destinatário. 

 

Acrescenta Cáio Mário7 que no transporte de coisas o transportador obriga-

se, essencialmente a conduzir a coisa de um local para outro, e entregá-la em seu 

destino, em tempo certo e previamente estabelecido. As coisas transportadas devem 

estar perfeitamente identificadas e caracterizadas pela sua natureza, valor, peso e 

quantidade, e o que mais for necessário para que não sejam confundidas com 

outras. Essa identificação das coisas transportadas se efetiva através de um 

documento denominado conhecimento, no qual obrigatoriamente também devem 

constar os dados tanto do transportador quanto do remetente e do destinatário 

(Código Civil, arts.. 743 e 744). A transcrição dos dispositivos nos aproveita, senão 

vejamos: 

 

Art. 743. A coisa, entregue ao transportador, deve estar caracterizada 
pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for 

                                                 
6 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume I: parte geral, 8. ed. São Paulo: 

Saraiva 2010 
7 CAIO MÁRIO, da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil. 20ª ed., vol. II,pp.156,157 e 332. Rio 

de Janeiro: Forense, 2004 
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necessário para que não se confunda com outras, devendo o 
destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço. 
Art. 744. Ao receber a coisa, o transportador emitirá conhecimento 
com a menção dos dados que a identifiquem, obedecido o disposto 
em lei especial. 
Parágrafo único. O transportador poderá exigir que o remetente lhe 
entregue, devidamente assinada, a relação discriminada das coisas a 
serem transportadas, em duas vias, uma das quais, por ele 
devidamente autenticada, ficará fazendo parte integrante do 
conhecimento. 

 

Desta forma, tem-se que de acordo com a praxe marítima e legislação 

pátria,  a emissão do Conhecimento de Transporte (Bill of Lading) contendo as 

cláusulas que regerão o transporte contratado ocorre por ocasião do embarque das 

mercadorias, sendo emitido em, no mínimo, três vias, uma das quais é entregue ao 

Embarcador, a segunda ao Transportador, e a terceira é remetida ao Consignatário, 

para que este possa, mediante a apresentação de sua via ao agente, receber a 

carga no porto de destino e instruir a respectiva Declaração de Importação. 

 

Por se tratar de contrato usualmente celebrado tendo em vista a compra e 

venda de mercadorias, o Conhecimento de Embarque comprova  

 

A primeira envolve a compra e venda pactuada entre o Exportador e a 

Consignatária (Ré), elaborada dentro de uma das modalidades de incoterms (termos 

internacionais do comércio), que não guardam qualquer relação com o 

Transportador.  

 

A segunda envolve o Transportador (cabe a este proceder ao transporte e 

à entrega incólume das mercadorias no porto de destino) e a Consignatária (cabe a 

ela, exclusivamente, proceder à retirada das mercadorias no porto de destino e 

assumir a responsabilidade pela carga, desde o desembaraço aduaneiro até 

devolução dos contêineres utilizados para o acondicionamento, incluindo os ônus 

decorrentes de seu atraso). 

 

O artigo 575, do Código Comercial é taxativo ao determinar quais as 

informações devem constar no Conhecimento de Transporte, vejamos: 

 

“Art. 575 - O conhecimento deve ser datado, e declarar: 
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1 - o nome do capitão, e o do carregador e consignatário (podendo 
omitir-se o nome deste se for à ordem), e o nome e porte do navio; 
2 - a qualidade e a quantidade dos objetos da carga, suas marcas e 
números, anotados à margem; 
3 - o lugar da partida e o do destino, com declaração das escalas, 
havendo-as; 
4 - o preço do frete e primagem, se esta for estipulada, e o lugar e 
forma do pagamento; 
5 - a assinatura do capitão (artigo nº. 577), e a do carregador. 

 

Entende a doutrina pátria pela tripla caracterização do Conhecimento de 

Embarque, eis que é., ao mesmo tempo, evidência da celebração de um contrato de 

transporte, recibo do contrato realizado e título de crédito negociável por aquele que 

o detém. 

 

Geralmente, disposições gerais sobre o contrato são inseridas no anverso 

do documento, dentre as quais a estipulação de pagamento pela retenção indevida 

das unidades. 

 

Nesse sentido, o maritimista inglês Stephen Girvin aduz que “os termos no 

verso do conhecimento de transporte não constituem o contrato em si, mas mera 

evidência do mesmo. Assim, o contrato de transporte é concluído antes da emissão 

do conhecimento de transporte, o que não permite ao transportador, de forma 

unilateral, alterar os termos do contrato”.Quando o conhecimento de transporte é 

transferido ao terceiro de boa-fé por meio do endosso, é reconhecida a presunção 

absoluta (conclusive evidence) dos termos do contrato e das informações 

pertinentes à carga transportada.  

 

Por possuir a discriminação da carga, serve também como prova 

documental ao transportador do recibo da mercadoria para transporte em sua 

embarcação, sendo o marco inicial parasua responsabilização pela mercadoria a ser 

transportada. 

 

A terceira função do conhecimento de transporte é servir como título de 

crédito a quem o detém. Isto ocorre em razão do conhecimento de transporte ser o 

documento que representa a mercadoria perante o transportador. Desta forma, 

constando como consignatário de uma carga a ser recebida, caso não haja previsão 
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expressa em contrário no conhecimento de embarque, é possível sua transmissão 

por endosso, tornando possível a negociação da carga antes mesmo que seu dono 

detenha a posse da mesma. 

 

1.4 - O TRANSPORTE MARÍTIMO REALIZADO ATRAVÉS DE CONTÊINERES. 

  

Destacada a prevalência do contrato de transporte por conhecimento para 

o comércio internacional de mercadorias,  e já caracterizada sua forma de 

celebração, passa-se a tratar da utilização de unidades de carga (contêiners) para 

sua realização. 

 

Contêiner nada mais é do que uma caixa, que pode ser feita de aço, 

alumínio ou fibra, destinado ao transporte unitizado de mercadorias. Trata-se de um 

equipamento do veículo do transportador, provido de portas, escotilhas e aberturas 

que permitem o estufamento e esvaziamento com facilidade. 

 

A utilização de contêineres para transporte de cargas pela via marítima 

mostrou-se umaverdadeira revolução no tema, instaurada em 1956, pelo empresário 

americano Maçcom McLean, que se aproveitou da ideia já então utilizada no 

transporte ferroviário de cargas. Em 26.4.1956, portanto, ocorreu o primeiro 

transporte nesta modalidade, através do navio "Ideal X", que carregou 58 

contêineres em seu convés. 

 

Com o passar do tempo e os avanços da tecnologia naval, aliados à 

crescente demanda pelo transporte por unidades de carga, os navios foram 

aumentando de proporção, e se especializando no transporte exclusivo por 

contêineres. Atualmente, o maior navio porta-contêiner do mundo é o "OOLC Hong 

Kong", que possui uma capacidade de 21.413 TEU (tweenty-foot Equivalent Unit, em 

tradução livre, unidade equivalente a 20 pés). 
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Veja-se que a medida de capacidade de um navio deste tipo é medida 

através da quantidade de unidades regulares de 20 pés que é capaz de transportar. 

Entretanto, há uma diversidade de outros tipos de unidades utilizadas, a maioria 

disponível em tamanhos de 20 e 40 pés, a depender da demanda da quantidade de 

carga. Confira-se alguns exemplos8: 

 

Unidade de controle de temperatura, que pode resfriar o aquecercargas 

perecíveis: 

 

                                                 
8 https://www.cma-cgm.com/products-services/containers 
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Unidades abertas, que facilitam a inserção de cargas maiores e mais 

pesadas, tornando a operação logística mais adequada ao transporte de cargas de 

difícil inserção em um contêiner fechado: 



17 

 

 

Unidade de carga denominada "tank" que objetiva o transporte de líquidos 

infectantes ou não: 
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Estima-se atualmente que 60% (sessenta por cento) de todo comércio 

marítimo mundial seja realizado através de contêineres, nos quais estão insertos 

95% de todo produto manufaturado no mundo. Além disto, a frota mundial de navios 

porta-contêineres atingiu em julho de 2016 o montante de 20 milhões de TEUS. 

 

É inegável que o crescimento de sua utilização se deu por se tratar de 

cofre de carga móvel e identificável, bem como por poder ser utilizado reiteradas 

vezes devido à sua resistência. Além disto, é projetado para facilitar o transporte de 

mercadorias, por possuir fácil manipulação e carregamento. 

 

Na dicção de Stephen Girvin9, a circulação de produtos em um único 

recipiente, por meio de mais de um modo de transporte, levou a um 

desenvolvimento revolucionário no comércio internacional e nacional. Na verdade, o 

acondicionamento de uma carga ou uma série de diferentes cargas em uma única 

caixa modular – um contêiner – que pode formar uma carroceria de caminhão, um 

vagão de trem ou ser transportado por um navio ou aeronave tem consequências 

econômicas dramáticas, incluindo o aumento da velocidade do trânsito, reduzindo o 

custo com manuseio e dando maior proteção para as mercadorias transportadas, já 

que, pelo menos sem teoria, o contêiner pode ser transferido entre diferentes modos 

de transporte em uma única operação. Em apenas algumas décadas os contêineres 

se tornaram o principal meio de transporte de cargas em geral, e no ano de 2004 o 

comércio anual soou 1.94 bilhão de toneladas de carga foram transferidas em 

contêineres. 

 

Nesse ponto, impende salientar que, segundo Gabrielle Thamis10, ao 

contratar o transporte de determinada carga com um transportador (contrato de 

transporte – BL),é disponibilizado ao seu contratante um contêiner (já incluso no 

preço do frete), permitindo que este unitize sua carga de forma a estar apta para o 

transporte. 

 

Desta forma, com a celebração do contrato nasce o dever do consignatário 

                                                 
9 GIRVIN, Stephen. Carriage of goofs by sea. Oxford: Oxford University Press, p.6 2007. 
10 NOVAK, Gabrielle Thamis.  Demurrage de contêiner no direito inglês e brasileiro : crítica à 

reforma do código comercial – 1ª ed. – p. 79,  São Paulo: Aduaneiras, 2017 
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de devolução da unidade no prazo estabelecido entre as partes, conforme será 

abordado adiante, o que nem sempre ocorre. 

 

Portanto, tendo em vista que contêiner é um equipamento inerente à 

prática do transporte de mercadorias, eis que não há outra maneira de efetivar o 

transporte em um porta-contêineres. Criou-se a praxe marítima de cobrança de uma 

taxa indenizatória por sua devolução tardia, a demurrage, objeto do presente estudo. 
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CAPITULO 2 – SOBRE-ESTADIA DE CONTÊNERES E A COBRANÇA DE 
DEMURRAGE 

 

2.1 - O CONCEITO DE DEMURRAGE E SUA NATUREZA JURÍDICA 

 

A conceituação da sobre-estadia decorre da sua própria formação mórfica, 

na qual tem-se a junção do termo "sobre", que denomina uma noção de superação, 

ultrapassagem;e "estadia" que nada mais é que o período acordado em dias para 

um determinado fim.  

 

Nota-se que os termos estadia e sobre-estadia advém, em nosso 

ordenamento pátrio, do Código Comercial instituído em 1.850, e se referem ao prazo 

previsto no contrato de afretamento de um navio, por viagem para que o afretador da 

embarcação efetivasse as operações de carga e descarga. 

 

Voltemos a referendar a referida autora, ibidem,  que dispõe que "A 

demurrage ou sobre-estadia de contêineres integralizou as operações de transporte 

de mercadorias em todo o mundo simultaneamente ao período de conteinerização 

no século XX. Para fins comerciais, era entendido que o fornecimento de uma 

unidade de carga (contêiner) para o transporte tinha a mesma natureza do 

fornecimento de uma embarcação em uma Carta Partida por viagem. 

 

 Conforme aponta Martins,11 a demurrage de contêineres deriva geralmente do 

contrato de transporte marítimo que envolve o embarcador, transportador marítimo e 

destinatário instrumentalizado pelo BL. 

 

 Tem-se, portanto, que sobre-estadia é o valor devido ao transportador 

marítimo, ao proprietário do contêiner ou agente transitório pelos dias que 

ultrapassarem o prazo acordado em dias corridos de livre estadia do contêiner para 

o embarque ou sua devolução. 

 

 Isto porque, tanto nos procedimentos de importação, quanto de exportação, é 

                                                 
11 MARTINS, Elaine Maria Octaviano, Curso de direito Marítimo, V. III: contratos e processos, p. 

356, Manole, 2015 – Barueri.  
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ofertado ao contratante um prazo de free time, para ovação e desovação, 

respectivamente, das unidades envolvidas no transporte, dentro do qual não é 

cobrada qualquer taxa para a realização deste procedimento. 

 

 Ocorrerá, portanto, demurrage, quando o importador, consignatário da carga 

no Conhecimento de Embarque, exceder o prazo previsto para a retirada das 

unidades do terminal portuário, recolhimento das mercadorias envolvidas no 

transporte e devolução da unidade vazia e limpa no terminal acordado entre as 

partes. 

 

 Menos comum, mas igualmente cabível, é a detention, cobrança devida em 

decorrência da ultrapassagem do prazo concedido ao exportador para recolhimento 

da unidade vazia e devolução cheia no terminal acordado para seu transporte. 

 

 Resume-se que a sobre-estadia do contêiner consiste, então no trepasse do 

free time, sendo aplicada comercialmente tanto nas exportações de carga 

(exportação) quanto na descarga (importação). Denomina-se detention o primeiro e 

demurrage, o segundo. 

 

Veja-se, nesse ponto, que a sobre-estadia caracteriza-se pela 

continuidade, ela ocorre de forma ininterrupta nos dias úteis de retenção da unidade, 

independentemente de culpa do contratante 9ver-se-á sobre o tema adiante), o que 

consagrou a notória expressão inglesa once in demurrage, always in demurrage. 

 

Relembre-se que a sobre-estadia, além de prevista na praxe comercial 

marítima, decorre do contrato entre as partes. Portanto, muito embora já tenha-se 

discutido uma eventual natureza de cláusula penal punitiva à parte que descumpre 

seu dever de devolução da unidade, este entendimento há muito já foi superado pela 

jurisprudência pátria. 

 

Com efeito, sua natureza jurídica é, na verdade, de cláusula indenizatória 

já previamente fixada inter pars, em eventual descumprimento do contrato para 

compensar o proprietário do contêiner por eventuais prejuízos sofridos em razão da 

retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, 
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independentemente da culpa do devedor na demora da devolução, bastando sua 

ocorrência. 

 

Leciona Georges Ripert12 que quando se as considera uma indenização 

paga pelo afretador ao armador por haver excedido o prazo previsto no contrato, 

cabe dizer-se que as sobre-estadias representam danos e prejuízos. Entendimento 

que se perfilha perfeitamente à cobrança de sobre-estadia pela retenção de 

unidades de carga. 

 

De fato, como já falado, as unidades de carga são verdadeiramente parte 

integrante da atividade do transportador marítimo, de forma que a retenção indevida 

gera inequívocos prejuízos à continuidade do exercício de sua atividade. 

 

Nesse diapasão, mister ressaltar que a caracterização da sobre-estadia 

como cláusula penal já foi refutada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, 

que é unânime em sustentar ser a demurrage uma obrigação contratual, senão 

vejamos: 

 

COBRANÇA Transporte Marítimo Sobreestadia de containers 
Incontroversa a ocorrência da sobreestadia Dever de indenizar 
Natureza jurídica de indenização por descumprimento contratual 
Não configuração de cláusula penal Nega-se provimento ao 
recurso.  (TJSP – 21ª Câmara de Direito Privado – Des. Rel. 
Mauro Conti Machado; Processo n° 9079346-32.2009.8.26.0000; j. 
01/10/12) 
 
Transporte marítimo Cobrança de sobre-estadia (demurrage) de 
contêineres julgada improcedente (art. 285-A, do CPC) Apelação 
das autoras, transportadora a primeira e agente marítimo a segunda, 
com preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento da ação 
nos termos do art. 285-A, do CPC, além de sustentarem no mérito 
que (1) ficou comprovada a relação contratual com a ré-importadora 
e sua responsabilidade pelo pagamento decorrente da entrega dos 
contêineres após o período ajustado; e, (2) a demurrage não tem 
natureza jurídica de cláusula penal, mas sim de indenização por 
descumprimento contratual, que se mostra devida no caso 
Contrarrazões arguindo preliminares de carência de ação e 
ilegitimidade ativa, porque a autora-agenciadora não comprovou a 
propriedade dos contêineres, além de alegar no mérito ausência de 
culpa na demora na sua devolução, que se deu em razão da lentidão 
alfandegária na liberação das mercadorias Preliminares rejeitadas 

                                                 
12 RIPERT, Georges. Compendio de derecho maritimo. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina, 

1954, p. 234 
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Cerceamento de defesa não caracterizado Julgamento que 
contemplou as hipóteses do art. 285-A, do CPC Autora-agenciadora 
que é parte legítima na qualidade de agente marítimo no Brasil de 
empresa estrangeira Inicial suficientemente instruída Ação que 
merece procedência Relação contratual comprovada Sobre-estadia 
demonstrada porque confessada a mora, o que permite a incidência 
do art. 399, do CC/02 Valores que foram previstos em contrato, muito 
embora a contraprestação pela sobre-estadia não dependa de ajuste 
expresso Cobrança devida Matéria preliminar rejeitada Sucumbência 
fixada Recuso provido. (TJSP – 11ª Câmara de Direito Privado; 
Des. Rel. Moura Ribeiro; Processo n° 7386697400; j. 04/10/12) 
 
CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação de cerceamento em razão 
do julgamento com exame superficial da matéria Inocorrência A 
apelante teve toda oportunidade para se defender e produzir as 
provas necessárias para o deslinde da questão O simples fato de o 
Juízo ter decidido a ação sem a produção de outras provas que 
entendeu desnecessária também não caracteriza o cerceamento de 
defesa Pontos nevrálgicos da questão que foram examinados, nada 
havendo de superficial em sua análise Desnecessidade de prova oral 
Preliminar afastada. CONTRATO Transporte marítimo internacional 
de mercadorias CDC Inaplicabilidade Relações entre empresários, 
em que todos os litigantes são empresas de segmentos distintos, 
oferecendo bens e serviços à cadeia de produção econômica 
Precedentes jurisprudenciais Contrato Validade - Aplicação do 
princípio da autonomia da vontade Havendo contratação lícita e sem 
vícios, não há como desonerar a contratante de pagar os valores 
expressamente pactuados Sobre-estadia (demurrage) - Natureza 
de cláusula penal não reconhecida Precedentes do TJSP neste 
sentido Inaplicabilidade da limitação prevista no art. 412 do CC 
Hipótese, ademais, em que ainda que se pudesse entender tratar-se 
de cláusula penal, a incidência da sobre-estadia decorreria da mora, 
configurada nos autos sem necessidade de prévia interpelação da 
requerida (CC, art. 397), porque previsto contratualmente no termo 
de entrega Cobrança procedente Sentença mantida Apelação 
improvida. Dispositivo: recurso improvido. (TJSP - 19ª Câmara de 
Direito Privado; Des. Rel. Ricardo Negrão; Processo n° 0025539-
48.2011.8.26.0562; j. 17/09/12) 
 
*CONTRATO. TRANSPORTE MARÍTIMO. "DEMURRAGE". 
CLÁUSULA PENAL. 1. Sobreestadia não se confunde com 
cláusula penal, sendo cobrada a título de indenização prefixada 
em caso de descumprimento da devolução do bem até final de 
prazo livre. 2. O réu não impugnou a alegação de ter se 
responsabilizado pela devolução dos containers, nem o valor da 
sobreestadia, ou mesmo o tempo que superou o prazo livre. Deve, 
então, efetuar pagamento nos termos da inicial. 3. Ação de cobrança 
procedente. Recurso provido.* (TJSP - 14ª Câmara de Direito 
Privado; Des. Rel. Melo Colombi; Processo n° 0004701-
84.2011.8.26.0562; j. 19/09/2012) 

 

Aliás, com o julgamento do Recurso Especial 1.355.173, foi dado cabo à 

qualquer discussão contrária. Veja-se: 
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AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.SOBREESTADIA DE 
CONTÊINERES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL 
APLICÁVEL. POSIÇÃO PACIFICADA. SÚMULA Nº 168//STJ. 1. Esta 
Corte Superior já firmou entendimento no sentido de serem 
incabíveis embargos de divergência quando a jurisprudência do 
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado 
(Súmula nº 168/STJ). 2. As Turmas integrantes da Segunda Seção 
desta Corte Superior pacificaram o entendimento de que a taxa de 
sobre-estadia, quando oriunda de disposição contratual - que 
estabelece os dados e critérios necessários ao cálculo dos valores 
devidos, os quais deverão ser aferidos após a devolução do 
contêiner, pela multiplicação dos dias de atraso em relação aos 
valores das diárias -, gera dívida líquida e certa, fazendo incidir o 
prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código 
Civil. 3. Agravo regimental não provido.  
( STJ – 2.ª Seção – Agravo Regimental em Embargos de Declaração 
no Recurso Especial n° 1.355.173/SP  Rel.: Min. Ricardo Vilas Bôas 
Cueva, julgado em 1.10.2014, unânime) 

 

Tal diferenciação é muito comezinha ao instituto, tendo em vista que a 

cláusula penal, por exemplo, não pode ultrapassar ao valor do contrato, o que ocorre 

em muitas oportunidades no caso da cobrança de demurrage/detention, eis que a 

retenção pode ocorrer por períodos muito extensos, trazendo prejuízos que 

superam, e muito, o lucro auferido pelo transportador decorrente do frete. 

2.2 - DOS PRAZOS E TAXAS DE FREE TIME. 

 

Conforme já delineado, demurrage nada mais é do que a cobrança pela 

retenção das unidades da transportadora por prazo superior ao acordado entre as 

partes, cobrança esta que se dá através da incidência diária e contínua de uma taxa 

diária fixada entre as partes. 

 

Relembre-se, também, que a velocidade das relações comerciais envolvidas 

no transporte de mercadorias pela via marítima muitas vezes impede a formulação 

de contratos específicos para cada transporte realizado, de forma que utiliza-se de 

contratos já previamente estabelecidos para regular a relação jurídica entre os 

agentes envolvidos. 

 

Desta forma, objetivando acompanhar esse dinamismo, as Transportadoras 

dispõem em seu sítio eletrônico os prazos e taxas que incidirão em caso de retenção 
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indevida. Confira-se13: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13http://www.cma-cgm.com/static/DemDet/Attachments/DD_Tarifs_BR20141205.pdf); 

https://classic.maerskline.com/link/?page=lhp&path=/south_america/brazil/demurrage_freetime&lang=

pt_BR; http://www.mscbrazil.com/import/local_charges.html?zoom_highlight=free+time 

https://classic.maerskline.com/link/?page=lhp&path=/south_america/brazil/demurrage_freetime&lang=pt_BR
https://classic.maerskline.com/link/?page=lhp&path=/south_america/brazil/demurrage_freetime&lang=pt_BR
http://www.mscbrazil.com/import/local_charges.html?zoom_highlight=free+time
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Desta forma, nota-se a existência de valores próprios praticados por cada 

transportadora que não diferem muito em si, mas se adequam às especificidades de 

sua frota. Apresentados os valores praticados em seu sítio eletrônico, os players do 

mercado podem exarar pleno conhecimento dos fatores envolvidos no contrato, 

incluindo estes valores no cálculo do risco de sua atividade e escolhendo a empresa 
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que mais se adéqua à necessidade. 

 

Nota-se, entretanto, que quanto maior e mais tecnológica a unidade, tendem 

a ser aplicados maiores taxas e prazos menores de livre utilização, o que se dá pelo 

evidente fato de que a demanda internacional por sua utilização é menor, o que faz, 

por consequência, com que as Transportadoras disponham de menos unidades 

desta natureza, além do fato de possuírem maior custo de manutenção. 

 

Nessa esteira, a retenção indevida destas unidades torna-se de particular 

prejuízo à Transportadora, o que, inevitavelmente, acaba inflando os valores 

envolvidos, ao mesmo tempo que diminui o prazo para devolução. 

 

Entretanto, jamais pode-se olvidar o caráter negocial do instituto, eis que 

decorre, em última análise, de um acordo inter pars. 

 

Desta forma, por razões que podem variar desde a relação de confiança 

estabelecida entre transportador e importadora/exportadora, até às características 

da carga transportada, que pode demandar uma burocracia maior ou menor, as 

partes podem acordar em termos diferenciados daqueles previstos no sítio 

eletrônico. 

 

Tal fato em nada decorre da aleatoriedade da cobrança, mas de seu caráter 

negocial, no qual as partes podem estipular livremente os valores a serem 

praticados. Não havendo disposição em contrário, são aplicados os termos 

presentes no sítio eletrônico ou ainda, como se verá adiante, em última análise, à 

praxe comercial do porto em que ocorrer a descarga. 

 

2.3 - O TERMO DE RESPONSABILIDADE NO TRANSPORTE MARÍTIMO E SUA 
RELAÇÃO COM A COBRANÇA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE 
SOBRESTADIA 

 

Muito embora a cobrança de sobre-estadias decorra do próprio contrato 

celebrado entre as partes, é praxe da atividade marítima que seja requerido ao 

consignatário da carga, quando da retirada da unidade, a assinatura de um Termo 
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de Compromisso, no qual reitera sua obrigação de devolução das unidades 

envolvidas, bem como os valores de free time e taxas de demurrage que serão 

devidas em eventual retenção indevida. 

 

Nesse documento, estão particularizadas condições referentes à devolução e 

conservação da unidade, trazendo segurança às partes envolvidas na demanda, e 

reiterando termos que já constavam do Conhecimento de Embarque. 

 

Esta é, aliás, a melhor oportunidade para que as partes incluam particularidades 

negociadas em um transporte específico, por se tratar de documento de forte valor 

probatório nos tribunais e mais específico em relação ao conhecimento de 

embarque. 

 

 Ainda que já se tenha entendido de forma contrária, a disponibilização 

do contrato na internet, a exemplo do que ocorre com o período de livre utilização e 

taxas de sobre-estadia, sua disponibilização na internet é mais uma forma de tornar 

públicas as cláusulas envolvidas e supre eventual ausência numa demanda de 

cobrança, por exemplo. 

 

 Aliás, trata-se de mais uma garantia às partes do negócio celebrado, 

do que um requisito intrínseco à sua existência, sendo um exercício de cautela das 

transações comerciais marítimas. É certo, outrossim, que praxe marítima 

usualmente dispensa tal documento, eis que comumente utilizado para  ratificação 

dos termos avençados pelas partes no Conhecimento de Embarque (“BL”), no que 

se refere à cobrança de sobre-estadias, reiterando-se ali os valores das diárias e 

prazos de free time concedidos para cada tipo de contêiner. 
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CAPÍTULO 3 - CONSTRUÇÕES JURÍDICAS SOBRE AS MATÉRIAS 
CONCERNTENTES À SOBREESTADIA DE CONTEINERES – COMO O TEMA 

TEM SIDO TRATADO PELA JURISPRUDENCIA PÁTRIA? 

 

 Delineadas as características gerais que permeiam a concepção da natureza 

jurídica da demurrage, bem como os elementos essenciais deste instituto, o estudo 

volta-se, naturalmente, para a construção jurisprudencial acerca de uma vasta séries 

de fatores envolvidos no real exercício de sua cobrança. 

 

 Destaca-se, desde logo que o meio extrajudicial para recebimento desta 

indenização se dá através de faturas, como as colacionadas acima, enviadas para 

constituir em mora o devedor de demurrage. 

 

 A inadimplência costumeira de seus devedores, entretanto, força as 

Transportadoras à judicialização da matéria através de Ações de Cobrança, que se 

dão pelo rito ordinário, com base no  conhecimento de embarque. Através da 

sentença de procedência, será reconhecido o crédito e, então, executado através do 

incidente de cumprimento de sentença. 

  

 O enfoque judicial da matéria, portanto, está longe de nos ser ocioso, ao 

revés, permitirá ir ainda mais afundo no entendimento de sua concepção, tendo em 

vista que, em verdade, a fonte informal de direito consubstanciada na aplicação 

jurisprudencial tem recebido reconhecido espaço junto ao ordenamento jurídico. 

 

 Isto porque malgrado a jurisprudencia, para alguns, não possa ser 

considerada, cientificamente, fonte formal de direito, mas somente fonte meramente 

intelectual ou informativa (não formal), a realidade é que, no plano da realidade 

prática, ela tem-se revelado fonte criadora do direito. Basta observar a invocação da 

súmula oficial de jurisprudência nos tribunais superiores (STF e STJ principalmente) 

como verdadeira fonte formal, embora cientificamente lhe falte essa condição. 

(Carlos Roberto Gonçalves, 201014).  

 

                                                 
14 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume I: parte geral, 8. ed. São Paulo: 

Saraiva 
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 Nesse sentido, Humberto Teodoro Júnior, 15 ao afirmar que há algum tempo 

vivenciamos no Brasil um fortalecimento do uso das decisões passadas dos 

Tribunais (especialmente superiores) como fundamento para decisões judiciais, 

conduzindo a um peculiar movimento de convergência entre nosso civil law com o 

commom law, e seu uso de precedente. Usamos julgados dos tribunais superiores 

como se, por essência, fossem precedentes. 

 

 Aliás, somando-se a capacidade normativa da construção jurisprudencial ao 

caráter negocial da demurrage, torna-se imperioso seu estudo, tendo em vista que, 

por estar inserida a em contexto negocial de transporte marítimo, envolvendo cifras 

muitas vezes vultuosíssimas, os players do mercado incluíram em suas negociações 

os riscos do negócio envolvido na eventual necessidade de litígio pela via judicial, 

sendo imperioso, para tanto, conhecer do entendimento comumente aplicado a cada 

um dos aspectos desta cobrança. 

   

 Além disto, não se pode deixar de levar em consideração o contexto 

econômico brasileiro e mundial, no qual experimentam-se as sequelas de uma 

profunda crise, ainda em curso em nosso país, causando um alto índice de 

inadimplência do pagamento das taxas de sobre-estadia cobradas pelos 

transportadores, impelindo-os à necessidade de recorrer ao judiciário para 

recuperação destes créditos (vide capítulo retro. 

 

 Portanto, prosseguiremos adiante com a análise das questões usualmente 

controvertidas em sede judicial sobre a cobrança de sobre-estadias por retenção de 

unidades de carga, o que, sem dúvida, nos fornecerá uma base ainda mais 

sólidasobre o seu conceito e elementos que podem ser trazidos em eventual litígio 

judicial sobre o tema. 

 

 

 

 

                                                 
15 THEODORO JÚNIOR, Theodor, NUNES, Dierle, ALEXANDRE MELO Franco Bahia, QUINAUD, 

Flávio Pedron. Novo CPC – Fundamentos e sistematização– 2. ed. Rev., atual e apl. - Rio de 
Janeiro: Forense, 2015 
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3.1 - QUEM POSSUI A LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DE 
UMA DEMANDA QUE ENVOLVA A COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIAS DE 
CONTÊINERES? 

 

 Conformejá abordado no presente estudo a emissãoi do Conhecimento de 

Embarque ocorre quando do embarque das mercadorias, e contêm as cláusulas que 

regerão o transporte a ser realizado, sendo emitido em, no mínimo, três vias, uma 

das quais é entregue ao Embarcador, a segunda ao Transportador, e a terceira é 

remetida ao Consignatário, para que este possa, mediante a apresentação de sua 

via ao agente, receber a carga no porto de destino e instruir a respectiva Declaração 

de Importação. 

 
 Como já narrado em capítulo próprio, com leitura dos Conhecimentos de 

Transporte, percebe-se, a existência de duas relações jurídicas diversas e 

independentes, de natureza de compra e venda, bem como de transporte de 

mercadorias. 

 

Feito esse esclarecimento, passa-se à abordagem de questão usualmente 

levada à apreciação do judiciário pátrio, qual seja,  a de quem possuiria capacidade 

para responder pela cobrança de sobre-estadias, eis que os devedores de 

demurrage ora a atribuem à despachantes aduaneiros contratados para o 

desembaraço da carga, ora ao embarcador da mercadoria. 

 

No que se refere à tentativa de responsabilização do embarcador da 

mercadoria, é necessário relembrar que há previsão expressa no conhecimento de 

embarque a obrigação de devolver os equipamentos dentro dos períodos de livre 

utilização concedidos, limpos e em perfeitas condições de receber nova carga, sob 

pena de incorrer no pagamento de sobre-estadias, tudo consoante expressa 

disposição contratual. 

 
 
Nesse sentido, os ensinamentos de Fran Martins, que esclarece a questão 

asseverando que o consignatário não é parte integrante na formação do contrato, 

donde não ser necessário o seu consentimento para que este seja concluído. no 

entanto, desde que anui, fica ligado aos efeitos do contrato, inclusive respondendo 

pela legitimidade do conhecimento e existência da mercadoria ao transferir o 
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conhecimento para outro”.16 

 

 

Desta forma, a legitimidade da Consignatária da carga para responder pela 

dívida decorrente de sobre-estadia de contêineres decorre de sua anuência ao 

contrato celebrado com a transportadora, que e dá justamente no momento em que 

recebe sua via do conhecimento de embarque.  

 

No que se refere à responsabilização do despachante aduaneiro para 

desembaraço da carga, também se conclui pela impossibilidade que este figure no 

pólo passivo da demanda que verse sobre demurrage. 

 

Isto porque, deixando de lado o fato de que tal figura sequer consta como 

parte integrante do Conhecimento de Embarque, tal questionamento é levado à 

apreciação do jurisdicionado, visto que o agente aduaneiro por muitas vezes é 

responsável pela assinatura do retro mencionado Termo de Responsabilidade, no 

qual reitera-se tanto prazos de free time e taxas de sobre-estadia, quanto demais 

obrigações decorrentes do contrato celebrado. 

 

Ocorre que, constando como exclusiva consignatária da carga, somente seria 

possível o desembaraço por pessoa diversa caso esta estivesse atuando como 

procuradora da primeira. Temos então, que o despachante aduaneiro ao realizar tal 

ato o faz em representação do consignatário, na forma dos artigo 653 do Código de 

Processo Civil, veja-se: 

 

Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem 
poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. 
A procuração é o instrumento do mandato. 

 

Nesse sentido, esclarece Cáio Mário que "Não nos deteremos no conceito ne 

nas espécies de representação. Limitamo-nos a aqui assinalar que o mandato, como 

representação convencional, permite que o mandatário emita sua declaração de 

vontade, dele representante, adquirindo direito e assumindo obrigações que 

repercutem na esfera jurídica do representado)17 

                                                 
16 MARTINS, Fran. Contrato e Obrigações Comerciais, pág. 292, 4ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro 

17 CAIO MÁRIO, da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil. 20ª ed., vol. II, p. 399/400, Rio de 
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Outra não é a dicção de Carlos Roberto Gonçalves, ao afirmar que opera-se o 

mandado, diz o art. 653 do Código Civil, "quando alguém recebe de outrem poderes 

para, em seu noome,praticar atos ou administrar interesses". Como explica com 

clareza Roberto de Ruggiero, "encarregar outrem de praticar um ou mais atos por 

nossa conta e no nosso nome, de modo que todos os efeitos dos atos praticados se 

liguem diretamente á nossa pessoa como se nós próprios os tivéssemos praticado, é 

o que tecnicamente se chama conferir ou dar mandato"18 

 

Portanto, muito embora muitas vezes sequer seja analisada esta relação 

jurídica, adotando-se o entendimento de que a legitimidade para responder pela 

Ação de Cobrança decorre do próprio contrato de transporte, forçoso reconhecer 

que ao assinar o Termo de Responsabilidade pela devolução das unidades e 

promover o desembaraço da carga, o agente aduaneiro o faz em nome do 

consignatário da carga, em evidente contrato de mandato. 

 

Portanto, sob a perspectiva deste instituto de representação, o mandatário 

estaria agindo em nome da mandante, assumindo para ela as obrigações 

decorrentes do contrato.. 

 

Tem-se que o consignatário é responsável pelas despesas geradas no porto 

de destino em virtude do não cumprimento das obrigações pactuadas nos 

Conhecimentos de Transporte, e, nesse mesmo sentido pacificou-se a matéria pelos 

E. Tribunais: 

 

“AÇÃO DE COBRANÇA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA, AFASTADA. OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DO PRÓPRIO 

CONTRATO. NO MÉRITO, PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. 
SOBREESTADIA DE CONTEINERES. REGRA DO CÓDIGO 

COMERCIAL QUE NÃO ATINGE O CASO DE CONTÊINERES, MAS 

NAVIOS. APLICAÇÃO DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL. 
OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO PELO EXCESSO DE PRAZO NA 

UTILIZAÇÃO DOS CONTÊINERES. RECURSO PROVIDO. 
SENTENÇA REFORMADA.” 
(TJ/RJ – 12.ª Câmara Cível – Apelação n.° 2003.001.02714, Rel.: 
Des. Wellington Jones Paiva, julgado em 16/09/03, unânime) (GRIFOS 

                                                                                                                                                         
Janeiro: Forense, 2004 

18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume I: parte geral, 8. ed. São Paulo: 
Saraiva 2010 cit. Roberto de Rugiero, Instituições de direito civil, v.3. p. 49/50. 



34 

 

NOSSOS) 
 
“CONTRATO DE TRANSPORTE. DEMURRAGE. 
RESPONSABILIDADE DO CONSIGNATÁRIO. ADESÃO AO 
AJUSTE ENTRE O REMETENTE E A TRANSPORTADORA. 
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO COMERCIAL. 
I –O CONSIGNATÁRIO ADERE AO CONTRATO DE TRANSPORTE AO 

RECEBER O CONHECIMENTO DE CARGA DO REMETENTE, QUE O HABILITA A 

RETIRAR AS MERCADORIAS NO PORTO DE DESTINO. PORTANTO, 
RESPONDE PELAS DESPESAS DE SOBRESTADIA (DEMURRAGE) DOS 

CONTÊINERES NO CAIS DE CHEGADA. 
II – (...) 
III – NÃO HAVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO, UMA VEZ QUE O 

CONSIGNATÁRIO, AINDA QUE SEJA PESSOA JURÍDICA, TEM CONTRA SI A 

PRESUNÇÃO DE A IMPORTAÇÃO TER SIDO FEITA PARA FINS 

PROFISSIONAIS, EM FACE DE SER EMPRESA MERCANTIL. 
(TJ/RJ – 17.ª Câmara Cível – Apelação n.° 1.455/99, Rel.: Des. 
Bernardo Moreira Garcez Neto, julgado em 03/03/99, unânime) 
(GRIFOS NOSSOS) 
 
 
“APELAÇÃO CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. COBRANÇA DE 

MULTA (DEMURRAGE) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA PARA A CAUSA. SOBRESTADIA DE CONTAINER. 
EQUIPAMENTO DO NAVIO (LEI 6.288/75) – RESPONSABILIDADE 

PATRIMONIAL DA APELANTE, DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1. EM SE TRATANDO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA, A 

LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA É DA PARTE QUE 

DEU CAUSA AO FATO QUE CAUSOU PREJUÍZO AO EMBARCADOR. 
2. FIGURANDO A REQUERIDA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 

COMO CONSIGNATÁRIA DA CARGA, E RECEBENDO ELA OS CONTAINERS 

PARA A DEVOLUÇÃO NO PRAZO USUAL (FREETIME), O ATRASO NA 

RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DO NAVIO, CARACTERIZANDO A 

SOBRESTADIA OU DEMURRAGE, IMPLICA EM ADMITIR A SUA 

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. A PROVA DOCUMENTAL PERMITE 

CONCLUIR, COM SEGURANÇA, QUE INCUMBE À APELANTE ARCAR COM OS 

PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA TRANSPORTADORA, POR SER A PARTE QUE 

DEU CAUSA AO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR (NÃO 

RESTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS). 
(...)Pelo contrato de fls.12 era a apelante consignatária da 
mercadoria, sendo que, pelo documento de fls.13 seria a mesma o 
importador da mercadoria; aliás, as variadas atividades a que a 
apelante se dedica, conforme seu contrato social, não permite 
acolher a alegação de ilegitimidade passiva para a causa, posto que, 
no caso, pelos documentos anexados, a apelante figura como 
consignatária, agenciadora de cargas e importadora da 
mercadoria.(...). A legitimidade passiva para a causa está 
diretamente ligada ao mérito, ante o fato que deu origem à 
pendência - o descumprimento do prazo para a devolução do 
equipamento, após o lapso temporal do 'freetime'; com o 
desembaraço aduaneiro, recebidos os containers, sua devolução 
fora do prazo caracteriza a sobreestadia ou demurrage que é 
exatamente a indenização pleiteada pela empresa transportadora, 
que, por óbvio, sofreu prejuízos pelo comportamento irregular da 
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apelante (...)”  
(TJ/PR – 7.ª Câmara Cível – Apelação n.º 118037-4, Relatora 
Desembargadora Denise Martins Arruda, j. em 25/03/2002, unânime) 
(GRIFOS NOSSOS) 

 

3.2 - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À DEMURAGE: 

 

Antes de mais nada, é necessário pontuar que, como demonstrado, a 

demurrage consubstancia-se em indenização previamente fixada pela retenção 

indevida das unidades da transportadora, de forma que o prazo prescricional para 

cobrança dos valores dela decorrentes tem inicia-se a partir da data em que a carga 

é descarregada por seu consignatário, que é, também o marco inicial do dano 

causado. 

 

 Isto porque, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho, aquele que 

comete ato ilícito fica obrigado fica obrigado a indenizar. A responsabilidade civil 

opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, que tem 

por finalidade tornar indemne o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria 

sem a ocorrência do fato danoso. Prossegue classificando como causa jurídica que 

pode gerar a obrigação de indenizar o "ilícito contratual (inadimplemento), 

consistente no descumprimento de obrigação assumida pela vontade das partes.19 

 

 Portanto, conforme a preconiza o nosso Código Civil em vigor, tem-se na 

retenção indevida a data o marco inicial para a cobrança destes valores, conforme 

leitura de seus artigos 189, 397 e 398, in verbi; 

 

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 
206. 
 
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas 
e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.  
 
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu 
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 

 

                                                 
19 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade Civil, 6ª Ed., revista e ampliada.fls. 31 

e 33. 2005, São Paulo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm#art205
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 Conforme já falado, há diversas modalidades de transporte de cargas a serem 

realizados, sendo o escopo do nosso estudo o transporte marítimo pela via 

unimodal, que se caracteriza pela utilização de uma única modalidade de transporte, 

qual seja, pela via marítima. 

 

 Ocorre que, para a cobrança de demurrage decorrente desta modalidade de 

transporte inexiste no nosso ordenamento judicial uma previsão legal específica para 

seu prazo prescricional, de forma que são aplicados os prazos de prescrição gerais 

previstos nos artigos 205 e §5º, I do art. 206, ambos do Código Civil/2002, cuja 

transcrição nos aproveita: 

 

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja 
fixado prazo menor. 
 
Art. 206. Prescreve: 
 
§ 5o Em cinco anos 
 
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 
instrumento público ou particular; 

 

Entretanto, longe de ser incomum a tentativa de diversos devedores de tentar 

conferir uma leitura análoga do prazo prescricional ânuo, previsto no art. 22 da Lei nº 

9.611/98 que regula o transporte efetuado pela via multimodal (arts. 1º 2º, ibidem). 

Confira-se: 

 

Art. 1º O Transporte Multimodal de Cargas reger-se-á pelo disposto 
nesta Lei. 
 
Art. 2º Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um 
único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, 
desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade 
única de um Operador de Transporte Multimodal. 
 
Art. 22. As ações judiciais oriundas do não cumprimento das 
responsabilidades decorrentes do transporte multimodal deverão ser 
intentadas no prazo máximo de um ano, contado da data da entrega 
da mercadoria no ponto de destino ou, caso isso não ocorra, do 
nonagésimo dia após o prazo previsto para a referida entrega, sob 
pena de prescrição. 

 

De acordo com as regras de hermenêutica, não se admite interpretação 

extensiva ou analógica em se tratando de prescrição, posto que norma restritiva de 
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direitos. As regras relativas ao instituto devem ser interpretadas estritamente. 

 

Quanto ao tema, destaca-se o entendimento do ilustríssimo civilista Yussef 

Said (2008)20 já dizia que quando se diz que a prescrição é de ordem pública, tem-

se em mente significar que foi estabelecida por considerações de ordem social, e 

não no interesse exclusivo dos indivíduos. Ela, assim, existe independentemente da 

vontade daqueles a quem possa prejudicar ou favorecer. A lei que a cria é 

rigorosamente obrigatória. Prossegue em sua valiosa lição que Em razão de sua 

natureza, as regras jurídicas sobre prescrição devem ser interpretadas estritamente, 

repelindo-se a própria interpretação extensiva ou analógica. Sustentando, ao fim, 

que "Conforme advertência de Washington de Barros Monteiro, na matéria em 

exame as disposições são sempre de aplicação estrita, não importando 

interpretação extensiva, nem analogia; a interpretação será sempre restritiva (RT 

145/71, 178/220). Na dúvida, deve-se julgar contra a prescrição, meio antipático de 

extinguir-se a obrigação (RT 144/534)." 

  

 Portanto, com notável acerto, reconhece o Superior Tribunal de Justiça a 

diferença entre os institutos, consolidando o entendimento de que não é possível a 

aplicação do referido prazo prescricional para  cargas efetuadas através de 

transporte unimodal: 

 

De igual maneira, a aplicação analógica do art. 22 da Lei nº 
9.611/1998 na hipótese vertente, ainda que se afirme patente a 
similitude e algumas das atividades desempenhadas em transporte 
unimodal e multimodal, afigura-se absolutamente incabível, pois não 
se coaduna com os princípios gerais que regem o Direito Civil 
brasileiro, além de constituir verdadeiro atentado à segurança 
jurídica, cuja preservação se espera desta Corte Superior.  
 
É justamente a diferença existente entre as atividades 
desempenhadas pelo transportador marítimo e aquelas legalmente 
exigidas do Operador de Transporte Multimodal que revela por si só 
a manifesta impossibilidade de se estender à pretensão de cobrança 
de despesas decorrentes da sobre-estadia de contêineres (pretensão 
do transportador unimodal contra o contratante do serviço) a regra 
que estabelece  o prazo prescricional ânuo para as ações fundadas 
no não cumprimento das responsabilidades decorrentes do 
transporte multimodal (pretensões dos contratantes do serviço contra 
o Operador de Transporte Multimodal).” 

                                                 
20  CAHALI, Yussef Said. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 

pp. 19 e 20. 
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(STJ – Resp 1.340.041/SP; 2ª Seção; Min. Rel. Ricardo Villas Bôas 
Cueva; DJe. 04/09/2015) 

 

 Após, preenchendo o vazio legislacional sobre o tema, trouxe a pacificação 

social esperada de sua natureza judiciária, para estipular que o prazo prescricional 

de sua cobrança deverá ser de 5 (cinco) ou 10 (dez) anos, na forma dos arts. 205 e 

206 do Código Civil. 

 

SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGE). 
REVOGAÇÃO DO ART. 449 DO CÓDIGO COMERCIAL PELO 
CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO 
CC. 1. Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 
176.903/PR (publicado no DJ de 9/4/2001), entendeu que há 
equiparação entre a devolução tardia da unidade de carga 
(contêiner) à sobre-estadia do navio, aplicando-lhe o mesmo prazo 
prescricional de 1 ano previsto no art. 449, 3, do Código Comercial, 
que regulava especificamente o tema, mas que foi revogado pelo 
Código Civil de 2002. 2. A taxa de sobre-estadia, quando oriunda de 
disposição contratual - que estabelece os dados e critérios 
necessários ao cálculo dos valores devidos, os quais deverão ser 
aferidos após a devolução do contêiner, pela multiplicação dos dias 
de atraso em relação aos valores das diárias -, gera dívida líquida e 
certa, fazendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 
206, § 5º, I, do Código Civil. 3. Urge, não obstante, registrar uma 
importante diferenciação, pois, caso não conste no contrato de 
afretamento nenhuma previsão acerca da devolução serôdia da 
unidade de carga, eventual demanda que vise à cobrança dos 
valores de sobre-estadia obedecerá ao prazo prescricional decenal, 
haja vista a ausência de disposição legal prevendo prazo menor (art. 
205 do Código Civil, ante o seu caráter eminentemente residual). 4. 
No caso, ressoa inequívoca a não ocorrência da prescrição, uma vez 
que: (i) as datas de devolução dos contêineres, segundo quadro 
demonstrativo formulado pela credora à fl. 13, vão de 19/8/2008 a 
25/11/2008; e (ii) a ação de cobrança foi ajuizada em 13/5/2010 (fls. 
3-11), anteriormente ao decurso do prazo de 5 anos. 5. Recurso 
especial não provido.  
(STJ - REsp 1.355.173/SP; 4ª Turma; Ministro Relator Luis Felipe 
Salomão; Dje. 17/02/2014) (grifo nosso)  
 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
AÇÃO DE COBRANÇA POR SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. 
TRANSPORTE MARÍTIMO. UNIMODAL. "TAXA" DE SOBRE-
ESTADIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. PRAZO 
PRESCRICIONAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PREVISTO NOS ARTS. 8º 
DO DECRETO-LEI Nº 116/1967 E 22 DA LEI Nº 9.611/1998. 
IMPOSSIBILIDADE.  
1. Ação de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-
estadia de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em 
contrato de transporte marítimo (unimodal). Acórdão recorrido que 
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afastou tese defensiva de prescrição ânua da pretensão autoral.  
2. Recurso especial que reitera pretensão da demandada 
(afretadora) de que se reconheça prescrita a pretensão da autora 
(armadora) a partir da aplicação ao caso, por analogia, do prazo 
prescricional de 1 (um) ano de que tratam os arts. 8º do Decreto-Lei 
nº 116/1967 e 22 da Lei nº 9.611/1998.  
3. Para as ações fundadas no não cumprimento das 
responsabilidades decorrentes do transporte multimodal, o prazo 
prescricional, apesar da revogação do Código Comercial, permanece 
sendo de 1 (um) ano, haja vista a existência de expressa previsão 
legal nesse sentido (art. 22 da Lei nº 9.611/1998).  
4. A diferença existente entre as atividades desempenhadas pelo 
transportador marítimo (unimodal) e aquelas legalmente exigidas do 
Operador de Transporte Multimodal revela a manifesta 
impossibilidade de se estender à pretensão de cobrança de 
despesas decorrentes da sobre-estadia de contêineres (pretensão do 
transportador unimodal contra o contratante do serviço) a regra 
prevista do art. 22 da Lei nº 9.611/1998 (que diz respeito ao prazo 
prescricional ânuo aplicável às pretensões dos contratantes do 
serviço contra o Operador de Transporte Multimodal).  
5. Além disso, as regras jurídicas sobre a prescrição devem ser 
interpretadas estritamente, repelindo-se a interpretação extensiva ou 
analógica. Daí porque afigura-se absolutamente incabível a fixação 
de prazo prescricional por analogia, medida que não se coaduna com 
os princípios gerais que regem o Direito Civil brasileiro, além de 
constituir verdadeiro atentado à segurança jurídica, cuja preservação 
se espera desta Corte Superior.  
Por isso, em se tratando de transporte unimodal de cargas, 
quando a taxa de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda 
de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios 
necessários ao cálculo dos valores devidos a título de 
ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do retorno 
tardio do contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 
206, §5º, inciso I, do Código Civil). Caso contrário, ou seja, nas 
hipóteses em que inexistente prévia estipulação contratual, 
aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a 
prescrição em 10 (dez) anos.  
7. No caso, revela-se inequívoco o acerto da Corte local ao concluir 
pela não ocorrência da prescrição, haja vista que (i) a devolução dos 
contêineres deu-se entre os dias 10/9/2008 e 16/10/2008 e (ii) a ação 
de cobrança foi ajuizada em 5/5/2010, muito antes, portanto, do 
decurso do prazo de 5 (cinco) anos.  
8. Recurso especial não provido. (grifo nosso) 
(STJ, REsp nº 1.340.041/SP, 2ª Seção, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas 
Cueva, DJe 04/09/2015) 

 

3.3 - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS RELAÇÕES 
JURÍDICAS DECORRENTES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 

 

 Outra questão reiteradamente trazida à apreciação dos tribunais pátrios, é a 

aplicabilidade dos arts. 2º, 51, IV e 54, §3º e 4º do Código de Defesa do 
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Consumidor, em que os devedores de demurrage, usualmente se escoram, tendo 

em vista o caráter naturalmenteprotecionista deteCódex. A questão é assim 

positivada: 

 

        Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 
         
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 
consumo. 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
 
    IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 
 
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 
conteúdo.  
 

§ 3o  Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte 
não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão 
pelo consumidor.       
 
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor 
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil 

compreensão. 
 

 Na escolar lição de Claudia de Lima Marques, existem duas interpretações de 

consumidor que atraem a aplicação da legislação consumerista para as relações 

privadas existentes, a finalista,: (i) que restringe a figura do consumidor àquele que 

adquire (utiliza) um produto para us próprio e de sua fali e, portanto destinatário final 

econômico do bem; e (ii) maximalista, que expandiria este conceito para os casos 

em que verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica e fática de uma das partes.21 

 

 Ocorre que, nas relações firmadas entre o transportador e o consignatário da 

carga, quase na totalidade das vezes, o contrato é firmado entre a Transportadora e 

empresas que utilizam-se do transporte contratado como fundamento de sua 
                                                 
21 MARQUES, Cláudia de Lima, Contratos no Código de Defesa  do Consumidor: o novo regime das 

relações contratuais – 4ª ed. Rev. Atual e ampl, p. 254/268 e 339 - São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004 
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atividade empresarial, evidenciando assim, a finalidade de lucro nas suas relações 

comerciais e da celebração do próprio Contrato de Transporte, descaracterizando a 

relação de consumo. 

 

 Nesse sentido, a jurisconsulta prossegue esclarecendo que “estão submetidos 

às regras do Código os contratos firmados entre o fornecedor e o consumidor não-

profissional e entre o fornecedor e o consumidor, o qual pode ser um profissional, 

mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona 

com sua atividade profissional, seja este consumidor pessoa física ou jurídica.” 

 

 Desta forma, tendo em vista que a celebração dos contratos desta natureza 

se dá com o fim de possibilitar a importação/exportação de mercadorias, sendo 

intentada sempre com vista no lucro da empresa contratante, afasta-se por completo 

qualquer configuração de hipossuficiencia desse direito. 

  

E é nessa baila que versa a construção jurisprudencial sobre o tema: 

 

GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.  NÃO 
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.   
1.  Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 
Sociedade empresária que não ostenta condição de destinatária 
final (critério finalista), inexistindo, outrossim, elementos nos autos 
que possibilitem a análise de sua vulnerabilidade in concreto 
(finalismo aprofundado). Precedentes. Incidência da Súmula 
83/STJ. 
2.  Não merece conhecimento a apontada violação aos artigos. 54 e 83 
do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de argumentação 
lógico-jurídica hábil a demonstrar de que maneira o acórdão impugnado 
teria ofendido a legislação mencionada, fazendo incidir o óbice da 
Súmula 284/STF. 
3.  No tocante à questão da capitalização de juros o entendimento do 
Tribunal de origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, fazendo incidir ao caso a Súmula 83/STJ. 
4. Agravo interno não provido. 
(STJ - AgInt no AREsp 1027692/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017) 
 
RECURSO ESPECIAL.  CONEXÃO COM RESP.  1.190.525/SP.  ART. 
535 DO CPC/1973.  NÃO VIOLADO.  RELAÇÃO DE CONSUMO E 
RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.  NATUREZA DE 
INSUMO. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. DESNECESSIDADE.    
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE 
PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 07/STJ. 
1. Recurso especial conexo ao REsp n. 1.190.525/SP. 
2.  Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora 
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido 
contrário à pretensão da recorrente. 
3.  Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um 
fornecedor.  Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria 
subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte 
Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que 
retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-
lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, 
portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo 
produtivo. 
Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser 
confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). 
Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do 
Consumidor. 
4.  Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa 
jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, 
o empréstimo possui  natureza  de insumo, não sendo destinatário  final  
e,  portanto,  não se configurando a relação de consumo. 
(...) 
(STJ - REsp 1599042/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 09/05/2017) 

 

3.4 - RESPONSABILIDADE PELA MOROSIDADE DO PROCESSO DE 
DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS CARGAS 

 

Outra questão envolvendo a cobrança de sobre-estadias trazida à apreciação 

dos Tribunais pátrios decorre da tentativa de desconsideração da responsabilidade 

da consignatária da carga pelo pagamento destas taxas em virtude da morosidade 

das autoridades alfandegárias para seu desembaraço que, por vezes, causa 

empecilhos à devolução das unidades envolvidas no transporte. 

 

Nesse sentido, deve-se compreender que o contrato de transporte celebrado 

entre as partes imputa responsabilidades específicas às partes envolvidas no 

aperfeiçoamento de seu objeto. 

 

No que se refere à a responsabilidade do navio ou embarcação 

transportadora, preconiza Sérgio Cavalieri Filho que começa com o recebimento da 
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mercadoria a bordo e cessa com a sua entrega à entidade portuária, ou trapiche 

municipal, no porto de destino, ao costado do navio. Se a operação de embarque é 

feita com aparelhos da embarcação, consideram-se como efetivamente entregues 

as mercadorias a partir domomento em que são colocadas ao costado do navio e se 

inicia a operação .22 

 

É o que dispõe o art. 3.º do Decreto-Lei n.º 116, de 25/01/67, senão vejamos: 

 

“Art. 3.º. A responsabilidade do navio ou embarcação transportadora 
começa com o recebimento da mercadoria a bordo, e cessa com sua 
entrega à entidade portuária, ou trapiche municipal, no porto de 
destino ao costado do navio.” 

 

Nesse sentido, também o artigo 750 do Código Civil: 

 

“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao 
valor constante do conhecimento de transporte começa no 
momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; 
termina quando é entregue ao destinatário (...).” 

 

Portanto, a partir deste momento inicia-se a responsabilidade do consignatário 

da carga transportada que é, em verdade, quem possui interesse no seu 

desembaraço aduaneiro. Nesse sentido, o próprio Código Civil, em seu art. 752, cuja 

transcrição nos engrandece: 

 

“Art. 752. Desembarcadas as mercadorias, o transportador não é 
obrigado a dar aviso ao destinatário, se assim não foi 
convencionado” 

 

Aliás, como já define Guilherme Bergamnn Borges Vieira, o enchimento do 

contêiner é feito pelo vendedor em seu estabelecimento ou no porto de embarque; e 

o esvaziamento é feito pelo comprador no porto de desembarque ou em seu 

estabelecimento. Trata-se de um contêiner cheio (full), com carga de um único 

embarcador enviada a um único destinatário.”23 

 

                                                 
22 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade Civil, 6ª Ed., revista e ampliada. P. 

357. São Paulo: Atlas, 2005 
23 BERGMANN, Guilherme Borges Vieira, Transporte Internacional de Cargas, p. 72, Ed. 
Aduaneiras, 2003 
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É este o percurso trilhado pela jurisprudência: 

 
“INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO. FALTA DE 
MERCADORIAS NO PORTO DE DESTINO. AÇÃO DE SEGURADA 
SUBROGADA NOS DIREITOS DO CONSIGNATÁRIO DA CARCA. 
O início do transporte e conseqüentemente da responsabilidade da 
transportadora se dá quando do embarque da mercadoria e termina 
por ocasião do desembarque, devendo, durante esse período, ser 
ressarcido qualquer dano, perda ou avaria sofridos (Decreto-Lei nº 
116/67, art. 3º).  
(...) Recurso desprovido”. 
(TJ SC - Apelação Cível nº 52.244, 08/10/1996, Desembargador 
relator Paulo Gallotti.) (grifou-se)  
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. 
TRANSPORTE MARÍTIMO. FURTO DE MERCADORIA. 
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA PELA AUSÊNCIA 
DA MERCADORIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.  
Aplicável ao caso o disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 116/67, 
segundo o qual a responsabilidade da transportadora marítima 
termina com a efetiva entrega da mercadoria à entidade portuária ou 
trapiche municipal, no porto de destino, ao costado do navio. (...) 
Após a referida pesagem e conseqüente descarga da mercadoria, a 
responsabilidade por eventual desídia da entidade portuária não 
pode ser atribuída à transportadora. Apelo provido”. 
(TJ RS - Apelação Cível Nº 599132339, Décima Primeira Câmara 
Cível, Relator: Roque Miguel Fank, Julgado em 25/06/2003) (grifou-
se) 

 

Com este enfoque, fica fácil perceber a existência de duas responsabilidades 

distintas, inerentes às atividades praticadas pelas partes envolvidas no contrato: (i) a 

transportadora se imiscui dos danos decorrentes do exercício da aclamada aventura 

marítima na qual se lança para efetivar o deslocamento da carga de um porto a 

outro, e (ii) a responsabilidade do importador decorrente do risco de sua atividade de 

comércio de bens, que envolve possibilitar a transação em si, com todos os ditames 

burocráticos. 

 

Desta forma, não se pode configurar como caso fortuito ou força maior a 

atividade empreendida pelas autoridades alfandegárias, como jurisprudencialmente 

pacificado. Aliás, é escolar a lição depreendida pela 11.ª Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Paraná. Confira-se: 

 

“APELANTE : M.S LEATHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COUROS LTDA. APELADA : CMA - CGM SOCIÊTÊ ANONYME  
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE 
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MARÍTIMO. PAGAMENTO DE TARIFA POR SOBRESTADIA. NÃO 
DEVOLUÇÃO DE CONTAINERS NO PRAZO CONCEDIDO COMO 
"FREE TIME". AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
APLICAÇÃO DO ART. 130 C/C ART. 330,I, AMBOS DO CPC.  
AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 
CÍVEL. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA 
DESEMBARAÇAR A MERCADORIA IMPORTADA. ALEGAÇÃO DE 
CASO FORTUITO. INAPLICABILIDADE POR SER FATO 
PREVISÍVEL. FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE 
CONTRATUAL DA RÉ. PRAZO DE SOBRESTADIA QUE DEVE 
SER MANTIDO POR TER SIDO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE 
AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
837.577-9,da Vara Única de Cível de Alto Paraná, em que é 
agravante M.S LEATHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 
LTDA. e agravada CMA - CGM SOCIÊTÊ ANONYME. 
 
1. Trata-se de apelação cível interposta por M.S LEATHER 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA., em face de decisão 
proferida nos autos de ação de cobrança sob nº. 463/2008, em que o 
juiz de primeiro grau condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de 
R$ 7.522,20 (sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte 
centavos), com juros e correção monetária, em decorrência do atraso 
na devolução de containers, bem como ao pagamento de custas e 
honorários advocatícios. A apelante alega, em síntese: a) 
primeiramente, requer a apreciação do agravo retido interposto em 
face da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide, já 
que não foi realizada a instrução processual com a produção da 
prova oral requerida pela apelante; b) o atraso na devolução dos 
containers se deu por conta da morosidade da administração pública 
para desembaraçar a mercadoria importada, razão pela qual a 
apelante não poderia ser responsabilizada, ante a ausência de culpa; 
c) a apelante tomou todas as providências para o desembaraço das 
mercadorias junto à administração pública, não podendo ser 
responsabilizada pela demora do poder público, que deve ser 
caracterizada como caso fortuito; d) no caso em comento, o prazo de 
free time (prazo para devolução dos containers) foi estipulado em 
apenas 09 (nove) dias, mas deve ser respeitado o prazo costumeiro 
do Porto de Paranaguá, que gira em torno de 20 (vinte) dias úteis; e) 
caso seja mantida eventual condenação, o que não se espera, 
requer que se restrinja ao valor apurado pela apelante (R$ 948,88). 
 
Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo indeferimento do recurso 
apresentado. 
É o relatório. 
 
VOTO. 
 
1 2.1 DO AGRAVO RETIDO 
 
Primeiramente, cumpre analisar o agravo retido interposto 
tempestivamente pela agravante e reiterado nas razões de apelação. 
A agravante insurge-se contra decisão que determinou o julgamento 
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antecipado da lide por considerar a prova documental juntada aos 
autos como suficiente ao convencimento do juízo, indeferindo-se a 
produção da prova oral requerida pela ré. 
Aduz a recorrente que houve cerceamento de defesa porque 
somente através da prova oral requerida é que a agravante iria 
comprovar a sobrestadia se deu por culpa das autoridades públicas e 
não da parte ré. O recurso interposto pela ré não merece provimento. 
Cumpre destacar que o Juiz é o destinatário da prova e está 
autorizado a indeferir a realização de provas que considerar 
desnecessárias à solução do litígio e proferir julgamento antecipado 
da lide, caso entenda que nos autos encontram-se elementos 
suficientes para formar o seu convencimento (art. 130 c/c art. 330, I, 
ambos do CPC). 
No caso dos autos, o juízo de primeiro grau considerou a 
responsabilização da ré pelo atraso da devolução dos containers 
independe da comprovação ou não da culpa por parte das 
autoridades públicas no desembaraço das mercadorias. 
Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa com o 
julgamento antecipado da lide. Nesse sentido:  "O julgamento 
antecipado da lide não gera cerceamento de defesa, se a questão 
deduzida é exclusivamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 
mostra-se desnecessária a produção de prova em audiência. 
Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 
causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim proceder"1 
Diante disso, o agravo retido interposto não merece provimento. 
 
2.2. APELAÇÃO CÍVEL - DA SOBRESTADIA. 
 
Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato 
mediante o qual a autora realizou transporte marítimo de 
mercadorias para a ré do exterior ao Porto de Paranaguá. Para o 
acondicionamento das mercadorias transportadas foram utilizados 
três containers, sendo que tais equipamentos, segundo estipulou o 
contrato, deveriam ser devolvidos no prazo de 09 (nove) dias 
contados da data da descarga, sob pena de pagamento de 
sobrestadia. Não houve controvérsia, também, quanto ao fato de que 
ocorreu atraso na devolução dos containers, pois a descarga das 
mercadorias ocorreu em 19/03/2008 e a devolução dos 
equipamentos foi efetuada apenas em 13/06/2008.  
 
No entanto, a ré, ora apelante, alega que o atraso na devolução dos 
containers se deu por conta da morosidade da administração pública 
para desembaraçar a mercadoria importada, razão pela qual a 
recorrente não poderia ser responsabilizada, ante a ausência de 
culpa. Aduz, também, que o prazo de free time (prazo para 
devolução dos containers) foi estipulado em apenas 09 (nove) dias, 
mas deve ser respeitado o prazo costumeiro do Porto de Paranaguá, 
que gira em torno de 20 (vinte) dias úteis. Sem razão a recorrente. A 
respeito da alegação de inexistência de culpa por parte da apelante, 
diante do atraso no desembaraço das mercadorias por parte da 
administração pública, consolidou-se na jurisprudência o 
entendimento de que a demora na liberação aduaneira, por se tratar 
de fato corriqueiro e previsível, não isenta a consignatária da 
obrigação de pagamento da sobrestadia. De acordo com esse 
entendimento o atraso decorrente da burocracia alfandegária não é 



47 

 

fato imprevisível, acidental, não podendo ser caracterizado como 
caso fortuito. 
 
Neste sentido o seguinte precedente: 
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO. AÇÃO DE 
COBRANÇA. DIÁRIAS DE CONTÊINERES EM SOBREESTADIA. 
'DEMURRAGE'. DEMORA NA LIBERAÇÃO ADUANEIRA. 
INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. 1. Não é abusiva a cláusula 
contratual que prevê cobrança de sobreestadia (demurrage) de 
contêineres a contar da descarga do navio. Mormente quando 
estipulado prazo de franquia (free time) de quinze dias. Prática 
comum no comércio marítimo que não configura onerosidade 
excessiva para um dos contratantes. 2. Demora na liberação 
aduaneira. Fato corriqueiro que não caracteriza caso fortuito a 
afastar a responsabilidade da recorrente pelos valores pretendidos 
pela demandante. 
APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJRS, 11ª Câmara. Cível, AC 
70032043986, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, 
julgamento. 11/11/2009) - grifos nossos 
 
Em relação à impugnação quanto ao número de dias de free time, 
também não merece ser acolhido o recurso. As partes pactuaram 
livremente e de forma expressa o prazo de 09 dias (documento de 
fls. 18) e não foi demostrado qualquer vício de vontade, razão pela 
qual não merece prosperar a tentativa de alterar referido prazo sob 
pretexto de que diverge do costumeiro na região. Assim, merecem 
prevalecer os cálculos apresentados pela apelada e acolhidos pelo 
juízo a quo na r. sentença. 
 
3. Diante do exposto, voto pelo desprovimento dos recursos. 
 
ACORDAM os Magistrados integrantes da Décima Primeira Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade 
de votos, em negar provimento ao agravo retido e ao apelo, nos 
termos do Desembargador Relator.” 
 
(TJ/PR – 11.ª Câmara Cível – Apelação N.º 837577-9, Relator 
Desembargador Fernando Wolff Bodziak, J. Em 28/05/2012, 
Unânime) 

 

3.5 – HÁ NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA NA DEMURRAGE? 

 
Não obstante já demonstrada a natureza de indenização contratual pré-fixada 

que ostenta o instituto sob análise, outro questionamento tem se apresentado para 

sua cobrança, o qual reside na necessidade de comprovação de culpa do 

consignatário da carga  na retenção indevida das unidades de carga. 

 

Trata-se, como passa a ser demonstrado, de um comum equívoco na 

conceituação entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. 
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Nesse sentido, a necessidade de configuração do liame subjetivo da culpa 

para incidência de responsabilização da parte somente deverá ser comprovada nos 

casos em que possuir natureza extracontratual, ao passo que, como ocorre na 

demurrage, a responsabilidade decorre unicamente da comprovação do dano. 

 

Nesse sentido, a sempre oportuna lição de Sérgio Cavalieri Filho, ao 

asseverar que outra diferença apontada por todos os autores diz respeito ao ônus da 

prova quanto à culpa. Na responsabilidade contratual, a culpa, de regra, é 

presumida; inverte-se, então, o ônus da prova, cabendo ao credor demonstrar, 

apenas, que a obrigação não foi cumprida; o devedor terá que provar que não agiu 

com culpa, ou, então, que ocorreu alguma causa excludente do próprio nexo causal. 

Na realidade, entretanto, essa presunção de culpa não resulta do simples fato de 

estarmos em sede de responsabilidade contratual.”24 

 

Diferente não é o entendimento adotado por Cáio Mário que entende que se a 

obrigação é a termo, automaticamente incorre o devedor na pena convencional, que 

pode desde logo ser exigida, prosseguindo com a afirmação de que daí autorizar a 

boa hermenêutica do princípio a declaração de que o credor não está obrigado a 

alegar e provar o prejuízo que do inadimplemento lhe resulte. O que tem a 

demonstrar, e isto é o pressuposto da pena convencional, é a ocorrência da 

inexecução, pois que a vontade das partes, neste passo soberana, não pode ser 

violentada, bastando assim que hajam estatuído uma técnica de libertar-se dos 

riscos e das delongas de uma apuração de danos. 

 

Conclui o jurisconsulto que Enquanto na culpa extracontratual ao queixoso 

incumbe demonstrar todos os extremos da responsabilidade, evidenciando a 

transgressão, o dano e a relação de causalidade, na culpa contratual, há uma 

inversão deste encargo.A razão está em que, quando há contrato, existe um dever 

positivo específico consistente em prestação definida na relação obrigacional, a que 

o devedor faltou, o que só por si lhe impõe a responsabilidade, a não ser que 

comprove a razão jurídica de sua falta, porque os demais extremos derivam o 

                                                 
24 Sergio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil. 6ª edição, São Paulo: Malheiros, 

2005, p.297 
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próprio inadimplemento, que pressupõe o dano, e induz a relação de causalidade 

entre este e a transgressão.”25 

 

Diferente não poderia ser, portanto, o posicionamento da jurisprudência 

pátria, da qual destaca-se, por elucidativo, o acórdão prolatado pelo Desembargador 

Sérgio Shimura em julgamento dos Embargos Infringentes n° 9179050-

91.2004.8.26.0000/50000. Confira-se: 

 

“(...) Como dito, a cobrança de sobreestadia (demurrage) constitui 
indenização pelo uso do contêiner além do prazo fixado de isenção de 
pagamento (“free time”). Não se trata, assim, de mera penalidade pelo não 
cumprimento da obrigação na forma pactuada (cláusula penal); por 
conseguinte, por encerrar prefixação das perdas e danos, não se cogita de 
provada culpa, nem das razões que levaram o devedor a ultrapassar o 
prazo contratado. 
 
Nesse contexto, leciona SÍLVIO DE SALVO VENOSA: "Na inexecução do 
contrato, a única coisa que compete ao credor provar é o seu 
descumprimento. Não está obrigado a provar a culpa do outro contratante. 
Sua prova é objetiva: tinha que receber e não recebeu no tempo, lugar ou 
modo devidos. Incumbe ao devedor provar não ter agido com culpa para 
se eximir da responsabilidade. Assim, incumbe ao credor provar a 
existência do contrato, seu descumprimento e que desse descumprimento 
lhe causou dano. (...) A cláusula penal é uma prefixação de indenização 
pelo descumprimento" ("Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria 
geral dos contratos", 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, v. II, n° 12.2.1, p. 299). 
 
Ademais, se a responsabilidade é contratual, não há porque discutir 
eventual culpa dos contratantes. Nem cabe invocar a burocracia portuária 
como justificativa para a demora na devolução dos containers.” 
(TJSP – Embargos Infringentes n° 9179050-91.2004.8.26.0000/50000; 23ª 
Câmara de Direito Privado; Des Rel. Sérgio Shimura; DJo. 07/03/12) 

 

Portanto, sendo de fácil comprovação o dano decorrente da retenção indevida 

das unidades de contêiner durante o aperfeiçoamento do contrato de transporte, 

tendo em vista que as unidades são indispensáveis ao exercício da própria 

atividade, conclui-se forçosamente que não há que se falar em comprovação de 

culpa para a cobrança de demurrage. 

 

                                                 
25 Cáio Mário da Silva Perieira, Instituições de Direito Civil. 20ª ed., vol. II, Rio de Janeiro: Forense, 

2004, pp.156,157 e 332. 
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3.6 -  DA DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE TRANSPORTE COMO 
CONTRATO DE ADESÃO. HÁ UNILATERALIDADE NOS TERMOS CONSTANTES 
NO BILL OF LANDING? 

 
 Muito embora já se saiba da inaplicabilidade da legislação consumerista ao 

transporte de mercadorias, não é ocioso analisar como a jurisprudência pátria tem 

tratado a argumentação de que as estipulações contratuais sobre período de livre 

utilização e taxas de sore-estadia 

 

 Isto porque, não é rara a argumentação dos devedores de demurrage de que 

tais cominações seriam produzidas à sua revelia e, portanto, resultantes de 

comportamento abusivo da transportadora. Mormente nos casos em que não há o 

aludido Termo de Responsabilidade, já tratado neste estudo. 

 

Ocorre que, ao revés do que se tenta imputar, já referendava Fran Martins ao 

asseverar que“O consignatário não é parte integrante na formação do contrato, 

donde não ser necessário o seu consentimento para que este seja concluído. No 

entanto, desde que anui, fica ligado aos efeitos do contrato, inclusive respondendo 

pela legitimidade do conhecimento e existência da mercadoria ao transferir o 

conhecimento para outro.” 26 

 

 Tal entendimento não tem sido adotado pelos tribunais pátrios, sendo mais 

escorreito o entendimento de que ao promover o desembaraço aduaneiro das 

mercadorias com sua via do Conhecimento de Embarque aderiu ao contrato 

tacitamente, concordando com todos os seus termos. Confira-se; 

 
COBRANÇA – CONTÊINER – CUSTO DE SOBREESTADIA – 
NATUREZA DE INDENIZAÇÃO PRÉ-FIXADA EM RAZÃO DE 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, INDEPENDENTEMENTE DE 
CULPA – DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO 
DIREITO – PAGAMENTO DE FRETE E TAXAS PORTUÁRIAS - 
RESPONSABILIDADE DA CONSIGNATÁRIA, CONFORME 
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - AÇÕES PROCEDENTES – 
RECURSO IMPROVIDO (Grifo nosso) 
(TJSP, Ap. 0157128-60.2012.8.26.0100, Rel.: Matheus Fontes; 22ª 
Câmara de Direito Privado; DJ: 02/02/2017; Data de registro: 
06/02/2017) 
 
 

                                                 
26 MARTINS, Fran. Contrato e Obrigações Comerciais, 4ª ed., p. 292 Ed. Forense, Rio de Janeiro 
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(...) RESPONSABILIDADE CIVIL –  Contrato de transporte marítimo 
–  Devolução de contêineres com atraso – Fato incontroverso - 
Cobrança de taxa de sobre-estadia –  Natureza jurídica –  Sobre-
estadia não é cláusula penal, mas indenização por descumprimento 
contratual, a fim de se compensar o proprietário dos contêineres por 
prejuízos sofridos em razão de retenção indevida pelo devedor, por 
prazo superior ao contratado, independentemente de culpa pelo 
atraso, bastando, portanto, sua ocorrência - Precedentes deste 
Tribunal - Taxa de sobre-estadia de contêineres –  Admissibilidade - 
Utilização de contêineres por prazo superior ao "free time" –  
Aceitação pela Ré da mercadoria transportada –  Adesão ao contrato 
de transporte –  Taxa de sobre-estadia devida –  Precedentes - Ação 
de cobrança procedente –  Sentença mantida - Apelação 
desprovida.(Grifo nosso) 
(TJSP, Ap. 0162137-37.2011.8.26.0100. Rel.: Álvaro Torres 
Júnior; 20ª Câmara de Direito Privado; DJ 22/08/2016; Data de 
registro: 29/08/2016) 
 
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA 
PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA 
- CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO - COBRANÇA DE 
SOBREESTADIA DE "CONTÊINERES" - ALEGAÇÃO DE 
INCORREÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCONFORMADA 
CONFIRMADA, POSTO QUE SIGNATÁRIA DOS "INSTRUMENTOS 
DE RESPONSABILIDADE SOBRE DEVOLUÇÃO DE 
CONTÊINERES" - COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE 
"CONTÊINERES" - ÔNUS DO TRANSPORTADOR - 
INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO, OU FORÇA MAIOR - 
DIREITO DA TRANSPORTADORA MARÍTIMA À COBRANÇA DA 
TAXA DE SOBREESTADIA - TRANSPORTE MARÍTIMO - 
CONTRATO TÍPICO DE “RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de 
cobrança - Contrato de transporte marítimo – Devolução de 
contêineres com atraso - Taxa de sobre-estadia de contêineres – 
Admissibilidade - Utilização de contêineres por prazo superior ao 
"free time" – Aceitação pela Ré da mercadoria transportada – Adesão 
ao contrato de transporte – Taxa de sobre-estadia devida – 
Precedentes - Ação de cobrança procedente - Sentença mantida - 
Recurso desprovido.” (grifo nosso) 
(TJ-SP - APL: 10071549320158260562 SP 1007154-
93.2015.8.26.0562, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de 
Julgamento: 27/03/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 30/03/2017) 
 
“PRESCRIÇÃO – Inocorrência - Contrato de transporte marítimo – 
Ação de cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres – Prazo 
prescricional quinquenal – Inteligência do Art. 206, § 5º, I, do Código 
Civil – Termo inicial – Devolução dos contêineres – Precedentes do 
Colendo STJ – Preliminar repelida. RESPONSABILIDADE CIVIL – 
Contrato de transporte marítimo – Devolução de contêineres com 
atraso - Taxa de sobre-estadia – Admissibilidade - Utilização de 
contêineres por prazo superior ao "free time" – Aceitação pela Ré da 
mercadoria transportada – Adesão ao contrato de transporte – Taxa 
de sobre-estadia devida – Precedentes - Ação de cobrança 
procedente – Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
Redução – Descabimento - Arbitramento que remunera 
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adequadamente o advogado da Autora, de acordo com os critérios 
estabelecidos no art. 20, § 3º, do CPC/1973. Recurso 
desprovido.”(grifo nosso). 
(TJ-SP - APL: 40091244820138260562 SP 4009124-
48.2013.8.26.0562, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de 
Julgamento: 24/04/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 02/05/2017) 

 

 A dispensa de formalidades desta natureza decorre das particularidades do 

mundo moderno em que diversas transações são realizadas pela Internet de forma a 

viabilizar os prazos impostos para as atividades comerciais, é também a elas 

apresentada.  

 

 A velocidade negocial das transações de comércio internacional marítimo 

impõe às partes que não se atenham à formalidades excessivas, de forma que a 

solução encontrada pelo mercado foi a utilização de cláusulas que fizessem 

referência à informações contidas nos websites das transportadoras. 

 

Ao consultar o sítio eletrônico destas empresas, é de fácil visualização os 

valores praticados, conforme já demonstrado em capítulo anterior. 

 

Portanto, tendo em vista que, como a cobrança advém de estipulação 

expressa do BL, a apresentação do documento para desembaraço aduaneiro implica 

na aceitação tácita das cláusulas presentes, que, inclusive, podem fazer referência 

ao sítio eletrônico. 

3.7 - EXIGIBILIDADE DA DEMURRAGE PELAS PRÁTICAS E USOS DO 
COMÉRCIO MARÍTIMO. 

 

Outra questão que a jurisprudência, em notável leitura das questões fáticas 

envolvendo o nosso escopo de estudo, vem firmando entendimento é de que a 

cobrança das sobre-estadias advém do próprio exercício dos usos e costumes 

marítimos. 

 

Nesse sentido, segundo Carlos Roberto Gonçalves, o costume é composto de 

dois elementos:o uso ou a prática reiterada de um comportamento (elemento 

externo ou material) e a convicção de sua obrigatoriedade (elemento interno ou 
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psicológico, caracterizado pela opinio juris et necessitate). Em consequência, é 

conceituado como sendo a prática uniforme, constante, pública e geral de 

determinado ato, com a convicção de sua necessidade. 

 

Prossegue asseverando que essa convicção, que é o fundamento da 

obrigatoriedade do costume deve ser geral, cultivada por toda a sociedade ou 

observada por uma parcela ponderável da comunidade, ao menos mantida por uma 

categoria especial de pessoas. Para que se converta, porém, em costume jurídico, e 

deixe de ser simples uso sem força coercitiva, é necessário que a autoridade 

judiciária tome conhecimento de sua existência e o aplique, declarando-o 

obrigatório.27 

 

Trata-se da leitura do próprio artigo 4º da Lei de introdução as Normas de 

Direito Brasileiro, que preleciona que o costume é uma fonte subsidiária ao julgador, 

o qual deve ser aplicado em caso de omissão de lei, como no caso. 

 

Ora, como oportunamente já dito, o Direito Marítimo remonta de longa data, 

tendo em vista a à retroatividade da aventura marítima à época das grandes 

navegações, de forma que a aplicação dos costumes para esta modalidade de 

direito se faz de particular oportunismo, eis que suas normas preexistentem a 

positivações legais. 

 

Desta forma, a jurisprudênciapátria vem mitigando o caráter originariamente 

contratual da demurrage, reconhecendo sua incorporação aos usos e costumes do 

transporte marítimo, o que significa dizer, ao rigor desse entendimento, que a licitude 

de sua cobrança não mais depende de expressa previsão, dispensando, inclusive, a 

necessidade de expressa contratação, in verbis: 

 

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SOBREESTADIA NA 
UTILIZAÇÃO DE CONTAINER - COBRANÇA DE MULTA - DEFESA 
GENÉRICA - PROVA - LIVRE CONVENCIMENTO DO 
MAGISTRADO - CONDENÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE 

                                                 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto – Direito civil brasileiro, volume I: parte geral – 8. ed. - São Paulo: 

saraiva, 2010, p. 74 75, cit. Washingtin de Barros Monteiro, ciCurso, cit., v.1, p.19; Maria Helena 
Diniz, Lei de Introdução. Cit., p. 116-117; Caio Mário da Silva Pereira, instituições , cit. v. 1, p. 
45/46; Orlando Gomes, introdução ao direito civil, p. 36-37 



54 

 

ADVOGADO. RECURSO PROVIDO. 
1. A cobrança de multa pela sobreestadia na utilização de container 
não pode depender de contrato escrito, pois, no caso, ensejaria 
enriquecimento sem causa à parte faltosa e dano patrimonial à parte 
lesada. 
2. O magistrado pode valorar a prova com base no seu 
convencimento, indicando os motivos deste. 
 3. O prazo de devolução do container e a aplicação de multa diária 
cobrada pela sobreestadia na sua utilização é praxe no transporte 
marítimo, sendo de conhecimento das partes, que atuam no ramo de 
comércio exterior. 
4. Os honorários de advogado devem ser fixados no mínimo legal 
(CPC: art. 20, § 3º) quando a demanda exigir pouco tempo e 
quantidade de trabalho. (TJES - Apelação n° 024050043520, 1ª 
Câmara Cível, Des. Rel. FREDERICO GUILHERME PIMENTEL; j. 
05/04/2011) 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE MARÍTIMO - TAXA 
DE SOBREESTADIA - DEVOLUÇÃO DE CONTAINERS COM 
ATRASO - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE. Comprovada a 
relação jurídica existente entre as partes, bem como a devolução dos 
containers após o PRAZO USUALMENTE PRATICADO PELOS 
COSTUMES MARÍTIMOS, é devida a cobrança de taxa de 
sobreestadia. PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO 
IMPROVIDO (TJSP - Apelação n° 9072924-46.2006.8.26.0000, 16ª 
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Souza Geishofer; j. 05/04/2011) 
(grifo nosso) 
 
TRANSPORTE MARÍTIMO - USO DE 'CONTEINER' - SOBRE-
ESTADIA - COBRANÇA - EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - TAXA 
CONSAGRADA PELOS USOS E COSTUMES MARÍTIMOS - 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - SUCUMBÊNCIA 
INVERTIDA - RECURSO PROVIDO.  (TJSP - Apelação n° 9072924-
46.2006.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Souza 
Geishofer; j. 05/04/2011) (grifo nosso) 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE MARÍTIMO - TAXA 
DE SOBREESTADIA - DEVOLUÇÃO DE CONTAINERS COM 
ATRASO - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE. Comprovada a 
relação jurídica existente entre as partes, bem como a devolução dos 
containers APÓS O PRAZO USUALMENTE PRATICADO PELOS 
COSTUMES MARÍTIMOS, é devida a cobrança de taxa de 
sobreestadia. PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO 
IMPROVIDO. (TJSP – Apelação n° 9141045-63.2005.8.26.0000; 34ª 
Câmara do D.SÉTIMO Grupo (Ext. 2° TAC); Des. Rel. Emanuel 
Oliveira; j. 31/01/2007) (grifo nosso) 

 

Nesse ponto, tangenciando o subitem anterior, é que se destacar que o 

legislador já previa o cabimento da aplicação dos usos e costumes para amatéria, 

quando da prolação do Código Comercial. Seus artigos 591 e 592, incluídos na parte 

não revogada pela compilação civilista posterior, prescrevem que quando não há 

determinação do free time deve ser utilizado o prazo costumeiro no porto de 
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embarque ou descarga, respeitando o tipo de carga e a especificidade do contêiner, 

bem como, o prazo de livre utilização varia de acordo com o porto de descarga 

(demurrage) ou de embarque (detention) o tipo de contêiner, além do que venha a 

ser negociado entre as partes. O que demonstra que não só a exigibilidade, mas 

também seus valores podem prescindir da menção expressa. Veja-se: 

 

Art. 591 - Não se tendo determinado na carta de fretamento o 
tempo em que deve começar a carregar-se, entende-se que 
principia a correr desde o dia em que o capitão declarar que 
está pronto para receber a carga; se o tempo que deve durar a 
carga e a descarga não estiver fixado, ou quanto se há de 
pagar de primagem e estadias e sobreestadias, e o tempo e 
modo do pagamento, será tudo regulado pelo uso do porto 
onde uma ou outra deva efetuar-se. 
 
Art. 592 - Vencido o prazo, e o das estadias e sobre estadias 
que se tiverem ajustado, e, na falta de ajuste, as do uso no 
porto da carga, sem que o afretador tenha carregado efeitos 
alguns, terá o capitão a escolha, ou de resilir do contrato e 
exigir do afretador metade do frete ajustado e primagem com 
estadias e sobre estadias, ou de empreender a viagem sem 
carga, e finda ela exigir dele o frete por inteiro e primagem, 
com as avarias que forem devidas, estadias e sobre estadias. 
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CONCLUSÃO 

 

 Através do presente estudo, buscou-se, através de uma breve 

contextualização do transporte marítimo de cargas entender o instituto da sobre-

estadia de contêineres, mais particularmente da demurrage, e sua aplicabilidade 

junto aos players do mercado internacional. 

 

 Não há dúvidas de que o transporte marítimo de mercadorias sofreu uma 

verdadeira explosão nos últimos 60 (sessenta) anos, e a utilização das unidades de 

carga possuíram um papel importantíssimo para este evento; seja por praticidade, 

individualização, custo logístico, valer-se de um contêiner é  não somente um 

diferencial para o importador/exportador de mercadorias, mas a opção mais utilizada 

e rentável para a atualidade. 

 

 Viu-se também que, juntamente com a expansão de sua utilização, os 

costumes criaram regras específicas para sua utilização, na máxima indissóciavel de 

que o Direito deve sempre acompanhar os movimentos sociais, trazendo a tão 

desejada segurança jurídica às relações e permitindo o progresso da sociedade. 

 

 Vê-se, portanto, que a demurrage, se origina precipuamente dos usos e 

costumes marítimos, mas neles não se restrige. Há uma série de construções 

jurídicas que envolvem o estudo deste instituto, dentre as quais se destaca a livre 

pactuação inter pars e a capacidade civil de se contrair obrigações e deveres, 

evidenciados e positivados através do Conhecimento de Embarque. 

 

 Muito embora a natureza fluida das relações de comércio impeçam, por sua 

natureza a estipulação de contratos específicos para cada transporte realizado, 

dentro de um contexto mundial pulsante e imparável, são conhecidas todas as 

características inerentes pelas empresas envolvidas e claros os termos impositivos à 

sua aplicabilidade. 

 

 Na ausência de dispositivos específicos sobre o tema, demonstrou-se como 

tem sido tratadas as questões controvertidas nas demandas junto aos tribunais 

pátrios, que já foram instados à apreciação de uma vasta gama de aspectos 
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jurídicos, dando a cada um deles o tratamento necessário ao conhecimento das 

partes, clareando ainda mais o entendimento sobre o tema. 
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