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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002093-29.2007.815.0411
ORIGEM : Comarca de Alhandra
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Ficamp Industrial Têxtil S/A
ADVOGADO : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva
APELADO : MSC Mediterranean Shipping Company S/A
ADVOGADO  : Rafael Sanches Borelli

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  –
Apelação  Cível  –  Ação  de  cobrança  –
Transporte  marítimo –  Sobre-estadia  pela
não  devolução  de  conteiners  –  Transporte
unimodal –  Prescrição  quinquenal  –
Inteligência  art.  206,  §  5º,  I,  do CC/2002 –
Protesto  realizado  antes  de  um  ano  do
ocorrido  no  endereço  exato  e  constando  o
nome correto  da apelante  – Interrupção da
prescrição – Desprovimento. 

– Transporte multimodal é a articulação entre
vários modos de transporte, ou seja, se faz
necessária a utilização de mais de um tipo de
veículo  (aéreo  mais  marítimo  ou  marítimo
mais terrestre, etc.).

–  Não é do exame do estatuto ou contrato
social  da  transportadora,  a  qual  pode  e
normalmente  está  habilitada  para  exercer
tanto  o  transporte  multimodal  quanto  o
unimodal,  que  se  identificará  o  tipo  de
transporte  realizado no caso concreto,  mas
sim  do  exame  do  contrato  específico  de
transporte realizado entre as partes.
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–  A arguição  de  transporte  multimodal,
lastreada  no  estatuto  social  da empresa,  é
completamente  desarrazoada,  eis  que  o
contrato  firmado  entre  os  litigantes  é  na
espécie unimodal (fls. 85/87).

–  O exame  do  documento  de  fls.  92  dos
autos,  demonstra  que  a  apelante  recebeu
notificação pessoal no seu endereço, via AR
–  Aviso  de  Recebimento  dos  Correios,  no
qual  consta  corretamente  seu  nome,
diferentemente  do  alegado  nas  razões
recursais  e,  apenas  por  amor  ao  debate,
ainda  que  tivesse  ocorrido  transporte
multimodal, não se teria verificado prescrição
ânua,  mercê  dos  efeitos  interruptivos
decorrentes do protesto realizado.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível   interposta por
FICAMP  INDUSTRIAL  TÊXTIL  S/A em  face  da MSC  MEDITERRANEAN
SHIPPING COMPANY S/A, irresignada com a sentença (fls. 218/223) proferida
pelo  M.M. Juiz de Direito da  Comarca de Alhandra que julgou procedente o
pedido deduzido na presente ação de cobrança, condenando a promovida, ora
apelante,  a  pagar  os  valores  decorrentes  da  sobrestadia  dos  “conteiners”
contratados (“demurrage”) no importe de  U$ 4.384,00  (quatro mil, trezentos e
oitenta  e  quatro  dólares  americanos),  conforme  taxa  vigente  no  dia  do
pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a
partir da propositura da ação, bem como ressarcimento de custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada,  a apelante  apresentou  o  re-
curso de fls. 218/223 dos autos, pugnando pela reforma da decisão guerreada,
aduzindo, em síntese, que o transporte realizado fora multimodal  (quando se
utiliza mais de um meio de transporte – terrestre e marítimo, v.g.) e não apenas
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unimodal (um só meio de transporte, no caso, marítimo), em face da previsão
constante do ato constitutivo da apelada e que, desta forma, ocorreu a prescri-
ção ânua prevista no art. 22 da Lei n. 9.611/1998, tanto porque o protesto inter-
ruptivo da prescrição foi inválido, em face de não constar o nome correto da
apelante, bem como porque a jurisprudência pátria, segundo alega, mesmo nos
casos de transporte unimodal aplica a prescrição ânua citada linhas atrás.

Sem  contrarrazões,  consoante  certidão  de
fls. 245 dos autos.

Parecer do Ministério Público sem manifesta-
ção meritória (fls. 250/253).

É o relatório, passo a decidir.

V O T O

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,
intrínsecos e extrínsecos, é de se conhecer do presente recurso. 

Não assiste razão à apelante.

Como bem explicitado no “decisum” vergas-
tado, o transporte multimodal é a articulação entre vários modos de transporte,
ou seja, se faz necessária a utilização de mais de um tipo de veículo (aéreo
mais marítimo ou marítimo mais terrestre, etc.).

No  caso  específico,  restou  demonstrada,  à
saciedade, ter-se utilizado somente o transporte marítimo.

Desta forma, não é do exame do estatuto ou
contrato social da transportadora, a qual pode e normalmente está habilitada
para exercer tanto o transporte multimodal quanto o unimodal, que se identifica-
rá o tipo de transporte realizado no caso concreto, mas sim do exame do con-
trato específico de transporte realizado entre as partes.

Na presente  hipótese,  apenas  um meio  de
transporte fora contratado entre as partes (fls. 85/87), estando-se diante de um
contrato unimodal, restando a arguição de transporte multimodal lastreada no
estatuto social da empresa completamente desarrazoada.

Esclarecida a natureza do transporte contra-
tado (unimodal) vê-se que, ainda assim, a apelante insiste no prazo prescricio-
nal de um ano, colacionando arestos que assim decidiram, em face da aplica-
ção analógica da legislação do transporte multimodal.
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Melhor sorte não socorre a apelante.

A jurisprudência dos tribunais estaduais e do
C. STJ já se inclinaram em sentido contrário, conforme vê-se nos recentíssimos
arestos abaixo.

Do Tribunal de Justiça de São Paulo:

COBRANÇA. Prestação de serviços. Transporte marítimo.
Devolução de container com atraso. Julgamento inicial se-
gundo o art. 285-A (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006).
Impossibilidade. Questões controvertidas passíveis de jul-
gamento nesta instância. Respeito ao contraditório, diante
do oferecimento de resposta. Inteligência do art. 285-A, §
2º, do CPC. SOBREESTADIA- Transporte marítimo. De-
volução de container com atraso. Prescrição. Inteligência
do art.  206, § 5º,  inc. I,  do Código Civil.  Entendimento
pacificado pelo  E.  STJ.  Responsabilidade  da  requerida.
Cláusula demurrage não  possui  natureza  penal.  Questão
contratual. Indenização cabível diante de descumprimento.
Ação procedente. Recurso provido. (TJSP; APL 0008419-
21.2013.8.26.0562;  Ac.  8097580;  Santos;  Décima  Nona
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Junquei-
ra; Julg. 01/12/2014; DJESP 21/01/2015). (grifei).

E,

COBRANÇA. Sobreestadia  de  contêineres  (demurrage).
CERCEAMENTO DE DEFESA.  Suficiência da instrução
processual com prova documental.  Recurso não provido,
neste  ponto. PRESCRIÇÃO.  Inocorrência,  na  espécie.
Prazo quinquenal quando a pretensão de cobrança da de-
murrage decorre de contrato. Art. 206, § 5º, inc. I, do CC.
Prazo decenal quando não há previsão contratual.  Art.
205 do CC. Precedentes do C. STJ e da E. Turma Especi-
al. Privado 2 deste E. Tribunal, no Incidente de Uniformi-
zação  de  Jurisprudência  nº  0127698-38.2013.8.26.0000.
Recurso  não  provido,  também neste  ponto.  TERMO DE
COMPROMISSO  DE  RETIRADA  E  DEVOLUÇÃO  DE
CONTÊINERES.  Validade.  Sobreestadia contada da des-
carga dos contêineres. Ausência de abusividade, na espé-
cie.  Sentença mantida,  nestes pontos,  nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso não
provido. (TJSP;  APL  0047388-42.2012.8.26.0562;  Ac.
8108101; Santos; Décima Segunda Câmara de Direito Pri-
vado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg.  17/12/2014;
DJESP 20/01/2015). (grifei).

Do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILIDADE
ATENDIDOS.  ANÁLISE  DE  MÉRITO  DO  ESPECIAL.
CONTROLE BIFÁSICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLI-
CA.  PREQUESTIONADA. PRESCRIÇÃO.  SO-
BRE-ESTADIA  DE  CONTÊINERES  (DEMURRAGE).
REVOGAÇÃO DO ART. 449 DO CÓDIGO COMERCIAL.
TAXA PREVISTA NO CONTRATO. OBRIGAÇÃO LÍQUI-
DA.  PRAZO  PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.ARTI-
GO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. O juízo de admis-
sibilidade do Recurso Especial é bifásico e, como tal, a de-
cisão proferida pelo tribunal de origem não vincula esta
corte, que tem competência plena para verificar o preen-
chimento dos pressupostos recursais. 2. O exame de mérito
do  apelo  nobre  já  traduz  o  entendimento  de  que  foram
atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua ad-
missibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento
explícito a esse respeito. 3. Tratando-se de questão de or-
dem pública devidamente prequestionada,  o  provimento
do Recurso Especial se revela inevitável, não se susten-
tando a alegação de ausência de impugnação específica
do art. 206, § 5º, I, do CPC. 4. "a taxa de sobre-estadia,
quando oriunda de disposição contratual. Que estabelece
os dados e critérios necessários ao cálculo dos valores de-
vidos, os quais deverão ser aferidos após a devolução do
contêiner, pela multiplicação dos dias de atraso em rela-
ção 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  17/2/2014).  5.  Agravo  regimental  não  provi-
do. (STJ;  AgRg-AREsp  445.589;  Proc.  2012/0212158-1;
SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva;
DJE 13/11/2014). (grifei).

Ademais,  o exame do documento de fls. 92
dos autos, demonstra que a apelante recebeu notificação pessoal no seu ende-
reço, via AR – Aviso de Recebimento dos Correios, no qual consta corretamen-
te seu nome, diferentemente do alegado nas razões recursais e, apenas por
amor ao debate, ainda que tivesse ocorrido transporte multimodal, não se teria
verificado prescrição ânua, mercê dos efeitos interruptivos decorrentes do pro-
testo realizado.

Diante  do  acima  exposto,  NEGO PROVI-
MENTO à apelação, confirmando a sentença “a quo” pelos seus próprios e bem
postos fundamentos.

É como voto.

5



Apelação Cível nº  0002093-29.2007.815.0411

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  Miguel de Britto Lyra Filho, Juiz Convocado, com jurisdição plena,
em substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves do  Egito  de Araújo  Duda
Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a Exma.  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
19 de fevereiro de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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