Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.826 - SP (2019/0120133-2)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADOS

: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
: MULTIMEX S/A
: ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA - SP304781
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011163
RECORRIDO
: PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ - PR032732
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITO MARITIMO, ADUANEIRO E
PORTUÁRIO - ANDMAP - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALBERTO EIDELCHTEIN E OUTRO(S) - SP187478
EMENTA
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. TRANSPORTE MARÍTIMO. UNIMODAL.
DESPESAS DE
SOBRE-ESTADIA.
PREVISÃO
CONTRATUAL. PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 8º DO
DECRETO-LEI Nº 116/1967 E 22 DA LEI Nº 9.611/1998. PRAZO. PREVISÃO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. 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, dando provimento a apelação do
autor, afastou tese defensiva de prescrição ânua da pretensão autoral e
determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento
do feito.
3. 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.
4. Para as ações 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).
5. 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).
6. As regras jurídicas acerca da 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.
7. 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
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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.
8. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "A pretensão
de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadias de contêineres
(demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo
(unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º,
inciso I, do Código Civil de 2002."
9. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a
Segunda Seção, por unanimidade, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Para os fins repetitivos, foi fixada a seguinte tese: "A pretensão de cobrança de
valores relativos a despesas de sobre-estadias de contêineres (demurrage) previamente
estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a
teor do que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002." Os Srs. Ministros Marco
Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso
Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília (DF), 28 de outubro de 2020(Data do Julgamento)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.826 - SP (2019/0120133-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MULTIMEX S/A
ADVOGADOS
: ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA - SP304781
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011163
RECORRIDO
: PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ - PR032732
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITO MARITIMO, ADUANEIRO E
PORTUÁRIO - ANDMAP - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: CLÁUDIO ALBERTO EIDELCHTEIN E OUTRO(S) - SP187478
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se
de recurso especial interposto por MULTIMEX S.A., com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Consta dos autos que, em 11 de janeiro de 2017, a ora recorrida - PLUS CARGO
INTERNACIONAL LTDA. - ajuizou ação de cobrança em desfavor da ora recorrente - MULTIMEX
S.A. - objetivando o recebimento de valores relativos a despesas de sobre-estadia de
contêineres (demurrage).
Pelo que se pode extrair dos autos, a ora recorrida (armadora) celebrou contrato
de transporte marítimo com a ora recorrente (afretadora), no qual foi estabelecido que esta
última, no caso de equipamentos fornecidos pela primeira, pagaria por todas as sobre-estadias
que deveriam ser contadas após 7 (sete) dias da descarga do navio concedidos a título de
freetime (prazo livre).
Alegando ter havido retenção de seus contêineres por prazo superior ao
contratado, a autora da demanda afirmou, em sua inaugural, ser a parte ré, ora recorrente,
devedora do valor de US$ 2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze dólares norte-americanos).
O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência da prescrição da
pretensão autoral, julgou extinto o feito com resolução de mérito, impondo à autora o ônus pelo
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da sucumbência.
Entendeu o magistrado sentenciante que o prazo prescricional aplicável à
hipótese dos autos seria ânuo, a teor do que dispõe o art. 22 da Lei nº 9.611/1998.
Inconformada, a ora recorrida interpôs recurso de apelação (e-STJ fls. 152/172),
no qual sustentou a inaplicabilidade do art. 22 da Lei nº 9.611/1998 ao caso em apreço, visto
não se tratar aqui de transporte multimodal, mas apenas marítimo (unimodal). Aduziu ser
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quinquenal o prazo prescricional (à luz do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça),
motivo pelo qual seria completamente descabido falar em prescrição, pois o equipamento objeto
da controvérsia foi devolvido em 19 de abril de 2014 e a presente ação ajuizada em 11 de
janeiro de 2017.
A Décima Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por unanimidade de votos de seus integrantes, deu provimento ao recurso para
afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução
e julgamento do feito. O aresto na oportunidade exarado recebeu a seguinte ementa:
"SOBRE-ESTADIA (Demurrage) - Cobrança - Alegação de prescrição do débito Art. 22 da Lei nº 9.611/1998 que só incide após a devolução efetiva dos
contêineres e em transporte multimodal - Entendimento pacificado no STJ de que
rege a espécie o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil - Contêiner
devolvido em abril de 2014, ação de cobrança ajuizada em janeiro de 2017 Prescrição inocorrente - Impossibilidade de julgamento na forma do art. 1.013, §
1º, I, do CPC, uma vez que não concluída a instrução para a produção de prova
acerca da análise da inautenticidade dos documentos relativos ao aditamento
contratual - Sentença reformada - Recurso provido para se afastar a prescrição,
tornando os autos à origem, para regular instrução e julgamento" (e-STJ fl. 200).
Daí a interposição do recurso especial (e-STJ fls. 604/636), no qual a recorrente
afirma ter sido malferido o art. 22 da Lei nº 9.611/1998, bem como restar configurado dissídio
pretoriano a respeito do tema.
Em suas razões, sustenta, em síntese, ser possível aplicar ao caso em tela, por
analogia, o art. 22 da Lei nº 9.611/1998, que prevê o prazo prescricional ânuo para a
pretensão de cobrança decorrente do não cumprimento de responsabilidades estipuladas em
contrato de transporte multimodal.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 244/259), o especial foi inadmitido em
exame de prelibação (e-STJ fls. 260/261), ascendendo os autos a esta Corte Superior por força
do que decidido pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes (e-STJ fls. 299/301),
que, posteriormente, qualificou tanto o presente recurso (REsp nº 1.819.826/SP) quanto o REsp
nº 1.823.911/PE como representativos da controvérsia, candidatos à afetação para julgamento
no Colegiado da Segunda Seção (e-STJ fls. 312/315).
Em 5/11/2019, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu afetar ambos os
processos ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015) e, por maioria, delimitou
a tese em "definir o prazo de prescrição da pretensão de cobrança de valores relativos a
despesas de sobre-estadias de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em
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contrato de transporte marítimo (unimodal)" (e-STJ fl. 321).
Também à unanimidade, determinou a suspensão de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem a respeito da questão e tramitem no território
nacional (art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), excetuando-se apenas a necessidade de
apreciação e de eventual concessão de tutelas de urgência (quando presentes os requisitos
indispensáveis para tanto).
Foram expedidos ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais
Regionais Federais e foi concedida vista dos autos ao Ministério Público Federal para
manifestação.
O Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da
República Antonio Carlos Martins Soares (e-STJ fls. 341/345), opinou pelo provimento do
presente recurso especial bem como pela fixação da tese "de aplicação do prazo quinquenal
previsto no art. 206, § 5º, do Código Civil de 202 para a cobrança de despesas de sobre-estadia
de contêineres (demurrage) fundadas em contrato de transporte marítimo (unimodal)" (e-STJ fl.
345).
Por intermédio da petição de fls. 347/423 (e-STJ) a ASSOCIAÇÃO DOS
USUÁRIOS DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO (USUPORT-RJ) e a ASSOCIAÇÃO DOS
USUÁRIOS DOS PORTOS DO SUL (USUPORT SUL) requereram a sua admissão tanto no
presente feito como naquele relativo ao REsp nº 1.823.911/PE (afetados para julgamento sob o
rito dos recursos repetitivos – TEMA 1.035), na qualidade de amici curiae, nos termos do art.
138 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).
Referido pedido formulado pelas mencionadas associações foi indeferido por
decisão singular deste Relator (e-STJ fls. 425/427), sendo objeto do pedido de reconsideração
apresentado às fls. 431/439 (e-STJ).
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITO MARÍTIMO, ADUANEIRO E PORTUÁRIO
- ANDMAP também requereu sua admissão no feito na condição de amicus curiae (e-STJ fls.
443/474), sendo tal pleito deferido.
É o relatório.

Documento: 1998341 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/11/2020

Página 5 de 4

Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.826 - SP (2019/0120133-2)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. TRANSPORTE MARÍTIMO. UNIMODAL.
DESPESAS DE
SOBRE-ESTADIA.
PREVISÃO
CONTRATUAL. PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 8º DO
DECRETO-LEI Nº 116/1967 E 22 DA LEI Nº 9.611/1998. PRAZO. PREVISÃO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. 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, dando provimento a apelação do
autor, afastou tese defensiva de prescrição ânua da pretensão autoral e
determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento
do feito.
3. 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.
4. Para as ações 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).
5. 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).
6. As regras jurídicas acerca da 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.
7. 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.
8. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "A pretensão
de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadias de contêineres
(demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo
(unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º,
inciso I, do Código Civil de 2002."
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9. Recurso especial não provido.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): O acórdão
impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
Estando prequestionados, ainda que implicitamente, os dispositivos legais
apontados pela ora recorrente como malferidos e preenchidos os demais pressupostos de
admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do apelo nobre.
1 - Do indeferimento do pedido de reconsideração da decisão de fls.
425/427 (e-STJ)
Antes de adentrar o exame da questão controvertida, impõe-se examinar o pedido
de reconsideração apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS PORTOS DO RIO DE
JANEIRO (USUPORT-RJ) e pela ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS PORTOS DO SUL
(USUPORT SUL), que insistem em serem admitidas - tanto no presente feito como naquele
relativo ao REsp nº 1.823.911/PE - na qualidade de amici curiae, a teor do que prevê o art. 138
do CPC/2015.
As requerentes se apresentaram

como associações sem fins econômicos,

focadas no “associativismo dos usuários de portos e de transportes marítimos, especialmente
no transporte de contêiner” (e-STJ fl. 350). Afirmaram possuir associados das Regiões Sul e
Sudeste do país, que “têm participado ativamente da regulação do setor de transporte
marítimo, especialmente na defesa da concorrência nos transportes aquaviário e na busca do
serviço adequado” (e-STJ fl. 348), e que “seus associados, bem como todos os usuários do
transporte marítimo, podem ser prejudicados, caso a indefinição do prazo prescricional seja
mantida” (e-STJ fl. 349).
Postularam, assim, o deferimento de seu ingresso na condição de amici curiae e
a consequente concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação escrita quanto ao
mérito da questão objeto dos mencionados recursos especiais repetitivos bem como pelo
reconhecimento do direito de sustentarem oralmente em audiência pública.
Tal pleito foi indeferido por decisão singular (e-STJ fls. 425/427) e não foi
apresentado pelos requerentes nenhum fundamento que se revele suficiente para justificar a
reconsideração do que ali restou decidido.
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A propósito, vale anotar que a orientação desta Corte Superior a respeito da
interpretação a ser dada ao art. 138 do CPC/2015 tem se consolidado no sentido de que a
intervenção formal no processo repetitivo, por aqueles que se apresentem como eventuais amici
curiae, deve se dar por meio da atuação de entidades de âmbito nacional.
Tal entendimento prevaleceu, por exemplo, quando do julgamento, pela Segunda
Seção, do REsp nº 1.251.331/RS, oportunidade em que a relatora do feito, Ministra Maria Isabel
Gallotti, fez consignar no voto condutor do acórdão prolatado as seguintes considerações:
“(...) Considero que a representatividade das pessoas, órgãos ou
entidades referidos deve relacionar-se, diretamente, à identidade funcional,
natureza ou finalidade estatutária da pessoa física ou jurídica que a qualifique
para atender ao interesse público de contribuir para o aprimoramento do
julgamento da causa, não sendo suficiente o interesse em defender a solução da
lide em favor de uma das partes (interesse meramente econômico).
Penso que a intervenção formal no processo repetitivo deve dar-se
por meio da entidade de âmbito nacional, sob pena de prejuízo ao regular e
célere andamento de tal importante instrumento processual.”
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
PETIÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
FORNECIMENTO
PELO
PODER
PÚBLICO
DE
MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTA EM ATOS NORMATIVOS DO SUS.
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO PARA ADMISSÃO DE AMICUS
CURIAE. REQUISITOS DA UTILIDADE E CONVENIÊNCIA NÃO ATENDIDOS.
1. A participação do amicus curiae tem por escopo a prestação de elementos
informativos á lide. a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a
controvérsia posta nos autos.
2. No caso em foco. o agravante não ostenta representatividade em âmbito
nacional. A ausência de tal requisito prejudica a utilidade e a conveniência
da sua intervenção.
3. A admissão de amicus curiae no feito é uma prerrogativa do órgão julgador, na
pessoa do relator, razão pela qual não há que se falar em direito subjetivo ao
ingresso. A propósito: RE 808202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal
Pleno,DJe-143 PUBLIC 30-06-2017; EDcl no REsp 1483930/DF. Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão. Segunda Seção, DJe 03/05/2017; EDcl no
REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 30/04/2010.
4. Agravo interno não provido."
(Aglnt nos EDcl na PET no REsp n° 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).
Na hipótese, as associações requerentes (conforme elas próprias reconheceram)
possuem representatividade adstrita apenas às regiões sul e sudeste do país, não
preenchendo, assim, o supramencionado requisito referente à r epresentativa de âmbito
nacional, o que justifica o indeferimento de seu

pleito de intervenção nas demandas
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representativas de controvérsia ora em apreço.
Impõe-se, portanto, o indeferimento do pedido de reconsideração de fls. 431/439
(e-STJ).
2 - Da prescrição da pretensão de cobrança de despesas de
sobre-estadia de contêineres (demurrage) em contrato de transporte marítimo
(unimodal)
Cinge-se a controvérsia a definir qual o prazo prescricional para a pretensão de
cobrança de despesas de sobre-estadia de contêineres (demurrage) em contrato de transporte
marítimo após a vigência do Código de Civil de 2002.
O advento do Código Civil de 2002 é marco temporal de significativa importância
para a questão porque até então prevalecia na jurisprudência pátria a orientação (firmada por
esta Corte Superior a partir do julgamento do REsp nº 176.903/PR - cujo acórdão foi publicado
no DJ de 9/4/2001) de que a devolução tardia da unidade de carga (contêiner) se equiparava à
sobre-estadia do navio, aplicando-se, assim, o mesmo prazo prescricional de 1 (um) ano
previsto no art. 449, 3, do Código Comercial.
O referido dispositivo legal ostentava a seguinte redação:
"Art. 449 - Prescrevem igualmente no fim de 1 (um) ano:(...)3 - As
ações de frete e primagem, estadia e sobreestadia, e as de avaria simples, a
contar do dia da entrega da carga".
Faz-se necessário aqui um breve adendo. Em 20 de fevereiro de 1998 entrou em
vigor a Lei nº 9.611/1998 que, dentre outras providências, dispôs sobre o que denominou
"Transporte Multimodal de Cargas", definido como "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. 2º).
Referida norma estabeleceu, ainda, em seu art. 22, que
"(...) 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".
A distinção entre o que se denominou ser transporte multimodal e o transporte
dito unimodal, pelo menos para fins de definição do prazo prescricional aplicável à eventual
pretensão de cobrança de despesas de sobre-estadia de contêineres, até a entrada em vigor
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do novo Código Civil não se fazia relevante, já que, ainda que se admitisse a existência de
demurrage no transporte multimodal, o prazo previsto para ambos os casos necessariamente
seria ânuo. No caso do transporte unimodal, por força do estabelecido pelo Código Comercial, e
no do transporte multimodal em virtude da específica regra do art. 22 da Lei nº 9.611/1998.
Ocorre que o referido art. 449 do Código Comercial foi revogado expressamente
pelo Código Civil de 2002 (art. 2.045), o que ensejou a necessidade de reexame da legislação
vigente para o fim de definição do prazo prescricional a ser aplicado à pretensão de cobrança
de despesas de sobre-estadia decorrentes da tardia devolução da unidade de carga (contêiner)
em contrato transporte marítimo (unimodal).
Quanto ao eventual ajuizamento de ações fundadas no não cumprimento das
responsabilidades decorrentes do transporte multimodal, não há nenhuma dificuldade. O prazo
prescricional para pretensões de tal natureza permanece sendo de 1 (um) ano, haja vista a
existência de expressa previsão legal nesse sentido (art. 22 da Lei nº 9.611/1998).
A dúvida surge no tocante à sobre-estadia oriunda de contrato do chamado
transporte unimodal, ou seja, aquele realizado a partir da utilização de uma única modalidade
de transporte.
É justamente essa a hipótese dos autos, sendo incontroverso que a presente
ação tem como pano de fundo a execução de contrato de transporte meramente marítimo
(unimodal, portanto).
Cumpre anotar, de pronto, que a questão ora controvertida não encontra solução
no art. 8º do Decreto-Lei nº 116/1967.
Referido dispositivo não guarda nenhuma relação com a hipótese dos autos, visto
que estabelece prescreverem, "ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do
navio transportador", as ações decorrentes do eventual extravio da carga transportada, bem
como da falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos a esta, nada dispondo,
portanto, quanto à

pretensão de cobrança pelo transportador dos valores relativos à

sobre-estadia de seus contêineres.
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 de 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
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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).
Vale destacar que, no caso do transporte unimodal (marítimo), a responsabilidade
do transportador é restrita ao percurso marítimo, que se inicia após o recebimento da carga a
bordo do navio no porto de origem, cessando imediatamente após o içamento das cargas e o
consequente desembarque no porto de destino. Ou seja, os demais serviços e atos correlatos,
tais como desembaraço aduaneiro, transporte, desunitização dos contêineres etc. são de
exclusiva responsabilidade do afretador e, por tal motivo, a demora na conclusão desse
procedimento pode resultar em demasiado atraso na devolução dos contêineres utilizados no
transporte da carga ao transportador.
Tal situação não se verifica no transporte multimodal de cargas, visto que este
compreende, consoante expressamente disposto pelo art. 3º da Lei nº 9.611/1998,
"(...) além do transporte em si, os serviços de coleta, unitização,
desunitização, movimentação, armazenagem e entrega de carga ao destinatário,
bem como a realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a
origem e o destino, inclusive os de consolidação e desconsolidação documental
de cargas".
Em outras palavras, em nenhum momento a unidade de carga deixa de estar sob
a posse e o controle do operador de transporte multimodal, sendo descabido falar, em caso tal,
na existência de responsabilidade do contratante por suposta sobre-estadia de contêineres.
Além da dessemelhança das situações em apreço, certo é que, em se tratando de
regras jurídicas acerca de prazos prescricionais, a interpretação analógica ou extensiva nem
sequer é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Revela-se oportuno mencionar a sempre atual lição de Pontes de Miranda, para
quem "as regras jurídicas sobre prescrição hão de ser interpretadas estritamente, repelindo-se
a própria interpretação analógica" (Tratado de Direito Privado, Tomo VI. Rio de Janeiro: Editor
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Borsoi, 1970, pág. 317).
Nesse mesmo sentido, aderindo à lição de Washington de Barros Monteiro, assim
leciona Yussef Said Cahali ao discorrer a respeito da natureza jurídica da prescrição:
"(...) Quando se diz que a prescrição é de ordem pública, tem-se
em mente 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.
Em razão de sua natureza, as regras jurídicas sobre a prescrição
devem ser interpretadas estritamente, repelindo-se a própria interpretação
extensiva ou analógica.
Conforme advertência de Washington de Barros Monteiro. 'na
matéria em exame as disposições são sempre de aplicação estrita, não
comportando interpretação ex tensiva, 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)'." (Prescrição e
Decadência, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pág. 24 grifou-se)
A própria inteligência do caput do art. 205 do Código Civil evidencia a
impossibilidade de interpretação analógica ou extensiva de norma sobre prescrição, visto que
estabelece o prazo prescricional decenal como regra geral a ser aplicada nas hipóteses em que
prazo inferior não seja expressamente fixado por lei.
Confira-se a literalidade do mencionado dispositivo: "Art. 205. A prescrição ocorre
em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor."
Como se vê, o Código Civil vigente manteve a técnica já adotada pelo revogado
diploma de estabelecer um prazo geral para as ações a que a legislação não previsse prazo
prescricional específico e, dessa maneira, apesar de não ser mais necessária a distinção entre
a natureza real ou pessoal dessas demandas - já que o prazo geral, a teor do art. 205 do novo
Código Civil, passou a ser único (decenal) -, permanece atual também a lição de Antônio Luís
da Câmara Leal, que, ao tratar do prazo prescricional à luz das disposições do Código Civil de
1916, ensinava:
"(...) O prazo prescricional, ou tempo da prescrição, é aquele que a
lei expressamente estabelece para cada ação. Ele varia de legislação para
legislação.
Nosso Código Civil estatui um prazo geral para as ações pessoais e
para as reais, e prazos especiais para diversas ações. Pelo que toda ação, para
a qual não haja um prazo especial, fica sujeita ao prazo geral, segundo sua
natureza pessoal ou real." (Da Prescrição e da Decadência, 2ª ed., Rio de
Janeiro: Editora Forense, 1959, pág. 41)
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Desse modo, diante da certeza de que o art. 22 da Lei nº 9.611/1998 não
alcança as ações de cobrança de despesas de sobre-estadia decorrentes da
execução de contrato de transporte de cargas unimodal e de que inexiste lei especial
vigente que defina prazo prescricional específico para a referida pretensão, a matéria
deve ser regida pelas disposições insertas no Código Civil.
Não por outro motivo é que ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda
Seção desta Corte Superior há muito têm reconhecido que, a depender das especificidades
de cada caso concreto, o prazo prescricional a ser observado para o ajuizamento de
ações de cobrança por sobre-estadia de contêineres pode ser quinquenal (a teor do
disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil) ou decenal (conforme o preconizado pelo
art. 205 do Código Civil, ante seu caráter eminentemente residual).
Melhor dizendo, 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. 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.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA N. 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ se pacificou no âmbito da Segunda Seção no que
se refere ao prazo prescricional para o ajuizamento da ação que busca a
cobrança da taxa de sobre-estadia de contêineres. Com efeito, caso não haja
a previsão da referida taxa no contrato celebrado entre as partes, o prazo
prescricional será de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. Por outro
lado, na hipótese de o instrumento contratual prever tal cobrança, a regra
de incidência da prescrição será a prevista no art. 206, § 5º, I, do CC/2002,
isto é, cinco anos.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte,
é inafastável a aplicação da Súmula n. 83/STJ.3. Agravo regimental a que se
nega provimento."
(AgRg no REsp nº 1.400.718/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014 - grifou-se).
"DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. 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.
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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."
(REsp nº 1.355.173/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/10/2013, DJe 17/2/2014 - grifou-se)
"DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. SOBRE-ESTADIA
DE CONTÊINERES (DEMURRAGE). REVOGAÇÃO DO ART. 449 DO CÓDIGO
COMERCIAL. TAXA PREVISTA NO CONTRATO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL.
1. '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' (REsp nº 1.335.173/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe 17/02/2014).
2. Recurso especial provido."
(REsp nº 1.192.847/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/5/2014, DJe 1º/8/2014).
Vale destacar, ainda, que essa mesma orientação jurisprudencial foi consolidada
no âmbito da Segunda Seção em duas oportunidades: no julgamento do AgRg no EREsp nº
1.355.173/SP (DJ de 20/8/2014) e no julgamento do REsp nº 1.340.041/SP. Vale conferir as
ementas dos arestos exarados naquelas oportunidades:
"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.
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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."
(AgRg nos EREsp nº 1.355.173/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 20/8/2014 - grifou-se).
"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 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 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.
6. 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
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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."
(REsp nº 1.340.041/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 24/6/2015, DJe de 4/9/2015 - grifou-se grifou-se).
Para concluir, impõe-se anotar que, desde a uniformização da matéria pela
Segunda Seção, o entendimento supramencionado vem sendo esposado sem nenhuma
ressalva em todos os feitos submetidos à apreciação desta Corte julgadora, sendo oportuno
mencionar, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:

AgInt no AREsp nº 925.335/SP,

Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 27/9/2019; AgInt no AREsp
nº 1.367.405/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 28/5/2019;
AgInt no REsp nº 1.732.420/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
27/3/2019; AgInt no AREsp nº 1.247.795/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de 22/3/2019; AgInt no AREsp nº 1.344.602/SP, Relator o Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 27/2/2019; AgInt no AREsp nº 842.151/SP, Relator o Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 7/4/2017; AgInt nos EDcl no REsp nº 1.500.955/SP,
Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 22/2/2017;

AgInt no AREsp nº

559.203/PE, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 30/9/2016,
e AgInt no AREsp nº 925.119/SC, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
de 23/8/2016.
3 - Da tese jurídica para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015
Diante de todo o contexto processual, fixa-se a seguinte tese para efeitos do art.
1.040 do CPC/2015:
A pretensão de cobrança de valores relativos a despesas de
sobre-estadias de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em
contrato de transporte marítimo (unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do
que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002.
4 - Da resolução do caso concreto
Retomando o caso concreto, ressoa inequívoco o acerto da Corte local ao
concluir pela não ocorrência da prescrição, haja vista (i) a devolução dos contêineres ter
ocorrido em 19 de abril de 2014 e (ii) a ação de cobrança ter sido ajuizada em 11 de janeiro de
2017, muito antes, portanto, do decurso do prazo de 5 (cinco) anos.
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Assim, não há como prosperar a presente irresignação recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
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Número Registro: 2019/0120133-2

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.819.826 / SP

Número Origem: 10003252820178260562
PAUTA: 28/10/2020

JULGADO: 28/10/2020

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS
Secretária
Bela. ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADOS
RECORRIDO
ADVOGADO
INTERES.
ADVOGADO

: MULTIMEX S/A
: ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA - SP304781
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011163
: PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA
: ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ - PR032732
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITO MARITIMO, ADUANEIRO E
PORTUÁRIO - ANDMAP - "AMICUS CURIAE"
: CLÁUDIO ALBERTO EIDELCHTEIN E OUTRO(S) - SP187478

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos

SUSTENTAÇÃO ORAL
Sustentaram oralmente pela recorrente MULTIMEX S/A os Drs. FELIPE SARDENBERG
MACHADO e FÁBIO LEONARDI BEZERRA.
Consignada a presença do Dr. ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ, representando a recorrida
PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial e negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Para os fins repetitivos, foi fixada a seguinte tese: "A pretensão de cobrança de valores
relativos a despesas de sobre-estadias de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em
contrato de transporte marítimo (unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002."
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Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe
Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
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