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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1012865-45.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante 
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD, é apelado 
XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL).

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS 
ALBERTO LOPES.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

CARMEN LÚCIA DA SILVA

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1012865-45.2016.8.26.0562

Apelante: Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd 
Apelado: Xinguara Indústria e Comércio S/A
COMARCA: Santos

VOTO N° 4.570

TRANSPORTE DE COISAS. Ação de Cobrança. 

Preliminar de incompetência do juízo afastada. Inexistência 

de título executivo ou determinação que comprometa o 

patrimônio pertencente à empresa apelada, em recuperação 

judicial. Preliminar de erro material da r. sentença afastada, 

pois o suposto erro apontado é, na realidade, matéria 

relativa ao mérito. Preliminar de prescrição afastada. O C. 

STJ fixou o entendimento de que a taxa de sobrestadia, 

quando decorre de previsão contratual, gera dívida líquida 

e certa, o que leva à aplicação do prazo prescricional de 5 

(cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, do 

Código Civil. REsp n° 1.355.173-SP. Atraso na devolução 

dos conteiners incontroverso. Valores que foram 

devidamente comprovados e, portanto, são devidos. 

Alegações genéricas de abusividade dos valores. Sentença 

reformada. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. 

sentença proferida a fls. 340/342, que reconheceu a prescrição de parte 

dos valores cobrados e julgou procedente em parte o pedido para e 

condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.277,69, com juros de 

1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária desde a data 

do ajuizamento. Sucumbentes ambas as partes, determinou que cada 
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uma arcasse com 50% das custas e despesas processuais, fixados os 

honorários de advogado em R$ 2.000,00.

Inconformada, apela a autora a fls. 348/368. Em 

preliminar, argumenta a não ocorrência de prescrição, tendo em vista 

que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, 

inciso I, do Código Civil. No mérito, sustenta que os valores cobrados 

(e declarados prescritos pelo magistrado de primeiro grau) foram 

reconhecidos pela empresa apelada, quando efetuou a reserva de praça. 

Além disso, as datas da retirada das unidades de carga com atraso estão 

detalhadas nas faturas apresentadas com a petição inicial, documentos 

que não foram impugnados pela ré. Da mesma forma, as datas de 

retirada dos conteiners no terminal encontram-se devidamente 

comprovadas pelos “recibos de intercâmbio de contêiner”. Diante do 

exposto, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões a fls. 374/384. Afirma a apelada que 

há dois erros materiais na r. sentença. O primeiro consiste na afirmação 

do juiz a quo de que “o transporte foi realizado por via marítima e, 

portanto, não é multimodal”, quando, na realidade, trata-se de transporte 

multimodal. O segundo erro material diz respeito à fixação da verba de 

sucumbência, que é desproporcional. Sustenta que todos os valores 

cobrados pela autora se referem a período anterior ao pedido de 

recuperação judicial, que ocorreu em 19/04/2013. Assim, todas as ações 

relativas a tal período devem ser submetidas ao juízo da recuperação. 

Por fim, esclarece que o contrato firmado entre as partes é de adesão, 

sendo abusivas as cláusulas relativas à detention e à demurrage, uma 
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vez que as multas e valores são desproporcionais, pois superam o valor 

do próprio frete. 

Por determinação da Presidência da Seção de 

Direito Privado desta E. Corte de Justiça, esta Relatora foi designada 

para auxiliar a 18ª Câmara de Direito Privado, a partir de 23.01.2017, 

bem como para responder pelo acervo do Exmo. Des. EDSON LUIZ 

DE QUEIROZ, removido para a 9ª Câmara de Direito Privado, a partir 

de 20.04.2017, conforme publicações nos DJEs de 24.01.2017 (pág. 7, 

Caderno Administrativo) e 20.04.2017 (pág. 34, Caderno 

Administrativo), respectivamente.

É o relatório.

Não há se falar que o juízo competente é o juízo da 

recuperação judicial. O artigo 6°, § 1°, da Lei nº 11.101/05 dispõe que 

“terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 

demandar quantia ilíquida”.

Afasta-se, ainda, a competência do juízo 

especializado para o julgamento do pedido, por se tratar de processo 

que está na fase de conhecimento, hipótese em que não há título 

executivo ou tampouco a determinação para o comprometimento do 

patrimônio pertencente à apelada.

A exceção legal à desnecessidade de ações contra a 

devedora à qual foi deferido o pedido de recuperação judicial justifica-

se em virtude de créditos cuja liquidez é inequívoca, não sendo essa a 

hipótese da autora que necessita da prestação jurisdicional para o 
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reconhecimento do crédito de sobreestadias de containers fora do free 

time, ainda ilíquido, daí porque não há se falar em suspensão da ação ou 

submissão ao procedimento do juízo da recuperação judicial, ao menos 

até a formação do título judicial.

Rejeito a preliminar de existência de erro material 

na r. sentença, pois os supostos erros apontados pela apelada são, na 

realidade, matérias relativas ao mérito.

Afasto a prescrição, haja vista que o prazo aplicável 

ao presente caso é o quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5°, 

inciso I, do Código Civil. 

Ressalte-se que não tem aplicação o disposto no 

artigo 22 da Lei nº 9.611/98, uma vez que o presente caso não se trata 

de transporte multimodal, como quer fazer crer a apelada. Esse é o 

entendimento do C. STJ que, no julgamento do Recurso Especial n° 

1.355.173-SP, (4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 

17/02/2014), oportunidade em que foi fixado o entendimento no sentido 

de que a taxa de sobrestadia, quando decorre de previsão contratual, 

gera dívida líquida e certa, o que leva à aplicação do prazo prescricional 

de 5 anos previsto no artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil.

Esse é, também, o entendimento deste E. Tribunal 

de Justiça:

COBRANÇA  TRANSPORTE 

MARÍTIMO  TAXA DE SOBRE-ESTADIA (DEMURRAGE) 

 Prescrição  Inaplicabilidade do prazo previsto no art. 22 

da Lei 9611/98  Incidência do prazo de 05 (cinco) anos 
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estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil  

Pretensão da ré afastada. COBRANÇA  TRANSPORTE 

MARÍTIMO  TAXA DE SOBRE-ESTADIA (DEMURRAGE) 

 Devolução de contêineres após o prazo free time  

Demurrage que não se consubstancia em cláusula penal, 

mas em indenização por descumprimento contratual  

Ausência de nulidade a afastar a pretensão da autora  

Necessidade, todavia, de recálculo do montante pleiteado, 

diante das circunstâncias que envolvem o caso  Sentença 

de improcedência reformada  Recurso provido em parte. 

TJSP;  Apelação 1026769-06.2014.8.26.0562; Relator 

(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017.

Ação de Cobrança. Transporte 

marítimo. Containeres. Sobreestadia (demurrage). 

Prescrição que é aquela indicada no artigo 206, § 5º, I, do 

Código Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 

Ré citada que não contestou a ação. Incidência da norma do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Processo que 

enseja imediato julgamento, em razão da matéria fática se 

encontrar esclarecida (§ 3º do artigo 1.013 do CPC). Ação 

que é procedente, para condenar a Ré ao pagamento do 

valor reclamado na inicial, inclusive custas e honorários. 

Prescrição afastada. Recurso provido. TJSP;  Apelação 

1013836-93.2017.8.26.0562; Relator (a): João Pazine Neto; 

Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2017; 

Data de Registro: 07/11/2017.
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Cobrança. Sobreestadia de 

containers (demurrage). Sentença de 1º grau que julgou 

procedente a demanda. Não incidência do artigo 22 da Lei 

9.611/98. Caso não versa sobre contrato de transporte 

multimodal. Aplicação do prazo prescricional disposto no 

artigo 206, §5º, I, do Código Civil. Prescrição afastada. 

Denunciação da lide. Destinatárias das mercadorias que 

não possuem relação jurídica com a autora. Não 

acolhimento. Mérito. Pedido inicial julgado procedente. 

Comprovada a devolução tardia do container. Sobreestadia 

devida. Conversão do dólar que se dará pelo câmbio da 

data do pagamento, com correção monetária desde o 

ajuizamento da demanda e juros de mora a partir da 

citação. Precedentes do STJ. Inexistente o período de free 

time no contrato. Cobrança que se dá desde o primeiro dia 

de atraso. Sentença mantida. Recurso não provido. TJSP; 

Apelação 0057277-20.2012.8.26.0562; Relator (a): Marcos 

Gozzo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 

25/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017.

As datas de embarque e devolução das unidades de 

carga ocorreram no período de 01/06/2012 e 24/01/2015. A ação foi 

ajuizada em 23/05/2016, dentro, portanto, do período de 5 (cinco) anos, 

razão pela qual não há se falar na prescrição da pretensão da empresa 

autora.

Desse modo, afasto a prescrição da cobrança das 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1012865-45.2016.8.26.0562 -Voto nº 4.570 8

unidades de cargas nºs EMCU530497-6, EMCU525295-4, 

EMCU525608-1, EMCU531513-7, TCLU123234-9, EGHU501266-6, 

EISU569420-2, EMCU526526-8, EMCU527967-8, EISU569597-6, 

TCLU121813-0, EMCU529728-6, EMCU525824-8 e EGSU502305-3.

Quanto ao mais, o recurso preenche os requisitos 

previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e 

III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os 

fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de 

reforma da sentença, permitindo o seu conhecimento.

É fato incontroverso que houve atraso na devolução 

dos conteiners, pois tal fato não foi impugnado na contestação (fls. 

184/192) que, no mérito, discorreu apenas quanto à suposta abusividade 

dos valores cobrados pela sobrestadia.

A autora instruiu a inicial com as cópias da reserva 

de praça (fls. 40/41, 48/49, 61/62, 81/82, 89/90, 96/97, 104/105, 

111/112, 119/120, 126/127, 132/133, 160/161 e 169/170.), as 

respectivas faturas de detenção (fls. 46, 54, 59, 67, 73, 79, 87, 94, 102, 

109, 117, 124, 129, 157, 166), documentos que identificam de forma 

indubitável o tempo de demurrage, razão pela qual o pedido de 

cobrança é procedente.

Quanto à alegação de que os valores cobrados são 

abusivos, razão não assiste à apelante.

Não houve impugnação específica quanto ao 

cálculo apresentado pela requerente na petição inicial. São afirmações 
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genéricas acerca da abusividade, sob o argumento de que o contrato 

firmado entre as partes é de adesão. Assim, tais alegações devem ser 

rechaçadas.

Sucumbente na totalidade dos pedidos, a ré arcará 

de forma integral com as custas e despesas processuais, mantendo-se o 

valor dos honorários de advogado fixado pelo juiz a quo.

Por fim, é caso de análise de fixação dos honorários 

recursais. O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é explícito 

acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra decisão 

publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento 

de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do 

novo CPC”. 

A propósito, anotam Teotônio Negrão e outros, 

Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 

47.ª edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente 

fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega 

provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha 

desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p. 

192). 

No caso, tendo em vista o provimento do recurso, 

não há se falar na fixação dos honorários recursais.

Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO 

AO RECURSO para afastar a prescrição da cobrança das unidades de 

carga nºs EMCU530497-6, EMCU525295-4, EMCU525608-1, 
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EMCU531513-7, TCLU123234-9, EGHU501266-6, EISU569420-2, 

EMCU526526-8, EMCU527967-8, EISU569597-6, TCLU121813-0, 

EMCU529728-6, EMCU525824-8 e EGSU502305-3, e julgar 

procedente o pedido de cobrança, nos termos acima explicitados.

CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
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