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                                                               RESUMO 

 

Neste trabalho, analisa-se a aplicação da demurrage ou sobre-estadia de contêiner no Brasil, 

originada do transporte marítimo internacional. O instituto, nascido no direito marítimo e 

inicialmente aplicado em caso de atraso ou demora no descarregamento ou devolução do navio 

em relação ao prazo estabelecido nos contratos de afretamento das embarcações, foi acolhido 

pelos usos e costumes também para punir o atraso na devolução dos contêineres, isto é, a sua 

entrega após o término do prazo de tempo livre (free time), estabelecido no Conhecimento de 

Transporte – ou Bill of Lading (BL) – e também no Termo de Compromisso de Devolução de 

Contêiner. Conforme observado neste estudo, da inexistência de uma legislação específica 

sobre tão relevante tema, que envolve o comércio e o transporte internacional marítimo, decorre 

notória insegurança jurídica entre os operadores do direito, o que leva a doutrina especializada 

e a jurisprudência à disputa de opiniões, não raro antagônicas, sobre o mesmo assunto. Tal 

lacuna legislativa e regulatória deixa em aberto importantes definições práticas e legais, como 

o regime jurídico aplicável, a modicidade de preços e a definição de prazo prescricional. Por 

essa razão, sugerimos, ao final, meios de mitigação de riscos e de controle da demurrage. 

Palavras-chave: Contratos. Transporte Internacional Marítimo. Conhecimento de Transporte. 

Contêiner. Demurrage ou Sobre-Estadia. Tempo Livre. Usos e Costumes. 



                                                              ABSTRACT 

 

The present work analyzes the application of demurrage or container over-stay in Brazil 

originated from international maritime transport, an institute born in maritime law, initially 

applied for the delay or delay in the unloading or return of the ship due to the chartering 

contracts of the vessels, the which has been accepted by the customs and customs also to punish 

the delay in the return of the containers outside the deadline of free time or free time, based on 

the knowledge of transport or Bill of Lading (BL) and also the controversial Term of 

Commitment of Return of Container. As noted in this study, the absence of specific legislation 

on a relevant issue involving maritime international trade and transportation, bring legal 

uncertainty to legal operators, causing both specialized doctrine and case law to dispute 

antagonistic opinions on the same subject . This legislative and regulatory gap leaves open 

important practical and legal definitions such as the applicable legal regime, price modality and 

the definition of a prescriptive term. This is the reason why in the end we suggest means of risk 

mitigation and demurrage control. 

 

Keywords: Contracts. International Maritime Transport. Transport knowledge. Container. 

Demurrage or Over-Stay. Free time. Uses and Customs. 
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1       INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar os reflexos negativos da 

ausência de legislação e regulação específica sobre um tema tão importante como é a cobrança 

da demurrage1 de contêiner na importação, o que gera insegurança jurídica entre os operadores 

do direito e discrepâncias econômicas nas operações logísticas originadas da compra e venda 

internacional de mercadorias, quando utilizado o transporte internacional por navios de linha 

regulares (liners), mediante contrato de transporte marítimo, evidenciado pelo Conhecimento 

de Transporte ou Bill of Lading (BL), ou por meio da assinatura do Termo de Compromisso de 

Devolução de Contêiner (TCDC). 

O instituto da demurrage nasceu da lex mercatoria, de usos e costumes, 

enraizada no direito consuetudinário marítimo, que é tradicionalmente aplicado ao atraso na 

devolução do navio, com base nos contratos de afretamento instrumentalizados na carta partida 

(charter party). 

No entanto, após o surgimento dos contêineres e seu uso generalizado 

no transporte global, em especial no modal marítimo, deram-se os primeiros casos de 

demurrage de contêineres, originados do contrato de transporte marítimo, não dos contratos de 

afretamento. 

A demurrage de contêiner foi acolhida em nosso país sem nunca ter 

sido devidamente regulamentada ou positivada no direito brasileiro. Foi introduzida pelos usos 

e costumes e por analogia com a demurrage de navio existente no Código Comercial de 1850. 

Tal circunstância reclama urgente discussão acerca de sua aplicação e de seus efeitos na 

realidade contemporânea. 

No decorrer do estudo, trataremos daquilo que consideramos um erro 

histórico na aplicação do direito consuetudinário marítimo, a saber, a aplicação da analogia e 

dos usos e costumes a situações de fato e contratuais em tudo distintas. É precisamente esse o 

caso da demurrage aplicada à não devolução pontual do navio (embarcação fora do layday ou 

laytime) e da demurrage aplicada à não devolução pontual do contêiner (restituição do cofre de 

carga fora do free time). Na primeira, o modelo contratual é o de afretamento, relacionado à 

 
1 A sobre-estadia, demora ou demurrage ocorre quando o importador ou exportador deixa de 
devolver ao armador a unidade de carga do navio (contêiner) dentro do prazo estabelecido de 
tempo livre (ou free time).  
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denominada carta partida (charter party) e, na segunda, é o contrato de transporte marítimo, 

resguardado nos termos do BL ou TCDC. 

O Brasil movimenta mais de 90% (noventa por cento) de seu comércio 

internacional (importação/exportação) por via marítima e, mesmo assim, não possui frota 

adequada de navios de longo curso aptos a realizar o transporte internacional dessas 

mercadorias. Assim, as contratações de frete para viabilizar o transporte marítimo com uso de 

contêineres2, com suas consequências operacionais e econômicas, ficam praticamente sob o 

total controle dos transportadores marítimos de linhas regulares, que, em sua maioria, são 

armadores estrangeiros3, os quais dominam o mercado do transporte marítimo internacional. 

Nesse relevante cenário logístico do comércio internacional, não são 

poucas as vezes em que ocorrem situações de demurrage ou sobre-estadia, ou seja, a devolução 

do contêiner ao armador (carrier) fora do prazo estabelecido (free time ou tempo livre), fixado 

no Conhecimento de Embarque da mercadoria ou Bill of Lading – BL ou, como se dá na maioria 

das situações no Brasil, no Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner (TCDC), 

documento que o importador ou consignatário da carga é obrigado a assinar para que suas 

mercadorias sejam liberadas no sistema SISCARGA e ele possa efetivamente recebê-las para, 

num momento posterior, fomentar suas atividades industriais ou comerciais. 

Dessa forma, todos os brasileiros acabam custeando, direta e 

indiretamente, as altas somas4 pagas anualmente, a título de demurrage ou sobre-estadia, sobre 

qualquer produto que seja importado. Vale lembrar que esses valores não ficam na economia 

do Brasil; antes, são levados para o exterior e geram riquezas nos países dos armadores, sem 

nenhum tipo de tributação, uma vez que são recebidos por eles como indenização, portanto, 

livres de impostos.  

Ressalte-se que o objetivo do estudo não é, de forma alguma, contestar 

a existência do instituto ou sua aplicação prática e jurídica. Em nenhum momento se põe em 

 
2 “O contêiner é comumente designado como um cofre de carga no qual são acondicionadas as mercadorias.”               
(MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. Barueri, São Paulo: Manole, 2008. volume 
II, p. 343)  
3 A título de exemplo: a MSC, com sede em Genebra, na Suíça; o grupo CMA CGM, com sede em Marselha, na 
França; a Maersk, com sede em Copenhague, na Dinamarca; a Hapag Lloyd, com sede em Hamburgo, na 
Alemanha; o grupo Hamburg Sud, com sede também em Hamburgo, na Alemanha; a Evergreen Marina, com 
sede em Taoyuan, em Taiwan; e a Nippon Yusen Kaisha – NYK, com sede em Tóquio, no Japão. 
4 “Com base na tabela de preços diários para sobre-estadias extras do grupo Hamburg Sud, pode-se calcular, 
superficialmente, é verdade, qual valor se angaria, anualmente, pelo mercado marítimo. Os cálculos tomam por 
base todos os equipamentos como sendo de 20 pés: 8.000.000 de contêineres por 14 dias extras (21 dias de 
retenção – 7 dias livres incluídos no preço do frete) = Euros 3.680.000.00047 x R$ 3,26 = R$ 
11.996.800.000,00.” (SOUZA, Sávio José Di Giorgi Ferreira de. NVOCC, contêiner e sobre-estadias: as 
sistemáticas controvérsias do multimodalismo – Lei 9.611/98. Curitiba: Instituto de Ensino e Fomento, 2014. p. 
146)  
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dúvida a sua legitimidade, porém entendemos que, para alcançar mais clareza na interpretação 

e na aplicação da lei, devem ser diferenciadas as situações de fato, examinadas caso a caso, em 

lugar de dar ao tema um tratamento generalista, de modo a evitar que se acolham excessos ou 

abusos das partes envolvidas na relação de transporte. 

A jurisprudência tem caminhado rumo a um perigoso abismo, dada sua 

tendência a generalizar entendimentos e, em decorrência disso, aumentar os eventuais abusos 

de cobranças; a doutrina especializada, por sua vez, está longe de reunir consenso sobre seus 

requisitos, regime jurídico aplicável, meios de coibir abusos e prazos prescricionais. 

O não enfrentamento do tema em profundidade e a ausência de 

regulação específica sobre a matéria têm provocado grande insegurança jurídica e, 

consequentemente, econômica. Tal situação traz prejuízo sobretudo aos importadores 

brasileiros, mas atinge a sociedade como um todo, uma vez que os produtos industrializados e 

comercializados no Brasil se tornam mais caros. 

Para fins deste estudo, nós nos restringiremos a avaliar os efeitos da 

definição do regime jurídico aplicável à demurrage como um regime de “indenização 

contratual”, entendimento que tem prevalecido nas mais recentes decisões do Superior Tribunal 

de Justiça e dos Tribunais Estaduais brasileiros, diante da tendência de seguimento da 

interpretação dada pelo Tribunal Superior. 

Partindo da interpretação do regime jurídico aplicável à demurrage ou 

sobre-estadia como um regime de “indenização contratual”, desdobraremos entendimentos e 

críticas sobre a prática jurídica, jurisprudencial e técnica de aplicação da legislação nacional 

cabível, com base no Código Civil, no Código Comercial e nas Leis Extravagantes relacionadas 

com o instituto, bem como suas controvérsias e efeitos práticos enquanto firmados apenas nas 

bases consuetudinárias do direito marítimo.  

Ao final, apresentaremos nosso posicionamento hermenêutico e 

concluiremos sugerindo medidas práticas mitigadoras para, se não evitar, ao menos minimizar 

os custos e riscos relacionados à demurrage. 
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2           METODOLOGIA 

 

O modelo preponderante de pesquisa foi o exame minucioso das 

recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ e dos demais Tribunais de Justiça 

estaduais, em especial os dos estados de São Paulo e Santa Catarina. A esse estudo acresceu-se 

a revisão da mais recente doutrina e de parte do direito comparado, o que foi realizado por meio 

de pesquisa exploratória, amparada na prática forense do autor. 

A pesquisa tem por objeto desenvolver a disciplina da matéria no caso 

de aplicação do instituto da demurrage de contêiner, em consonância com os demais princípios 

e normas do direito aplicados na legislação brasileira, de modo a demonstrar tecnicamente a 

necessidade de desenvolver uma hermenêutica mais adequada à sua aplicação caso a caso.  

Quanto ao propósito da pesquisa, pretendemos mostrar meios de 

mitigar riscos e dar novos subsídios à interpretação jurídica a ser aplicada caso a caso, sem 

casuísmos ou superficialismos no enfrentamento da matéria. Tencionamos demonstrar ao 

operador d o direito que o tema não deve ser tratado apenas segundo o raciocínio lógico, que, 

por vezes, pode revelar-se simplista, sem a observância das reais situações documentais e de 

fato, sob pena de serem excluídos da discussão aspectos cruciais do problema.   

Para chegar a esse entendimento, desenvolvemos uma tese 

fundamentada no que a legislação existente nos proporciona sobre o instituto da demurrage de 

contêiner, observados os demais princípios do direito brasileiro na aplicação das regras 

positivadas de caráter contratual.     

A familiaridade com o objeto vem da prática profissional diária, 

centrada no direito portuário, marítimo e cível, particularmente nas operações de importação e 

exportação e, mais ainda, nas peculiaridades do transporte internacional de cargas por via 

marítima.  

Notadamente, em face da lacuna legislativa e regulatória, bem como da 

ausência de parâmetros jurídicos seguros sobre os critérios de aplicação da cobrança de 

demurrage de contêiner e de sua relevância no custo do transporte e do comércio internacional 

no Brasil, nasceu o interesse em aprofundar a discussão e buscar alternativas eficientes para a 

solução de conflitos. 
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Assim, pretende-se demonstrar que, em que pese ainda não existir 

legislação específica sobre o tema, assim que se definir um regime jurídico e aplicá-lo, 

respeitados os critérios existentes de interpretações legais, será possível vislumbrar um norte 

mais seguro, sempre levando em conta todas as hipóteses de formação do contrato e seus 

efeitos. 

É farta a quantidade de informações na jurisprudência nacional, visto 

que, após a promulgação do Código Civil de 2002, muitas foram as decisões conflitantes em 

diversos dos aspectos que são abordados neste estudo. O mesmo não se pode dizer, porém, 

quanto à doutrina maritimista, dado que poucos autores especializados se aventuraram a 

escrever especificamente sobre o tema de forma imparcial. 

No que tange ao direito estrangeiro comparado, considerando que o 

foco deste estudo é a demurrage de contêiner no Brasil, na qual há peculiaridades operacionais 

práticas inexistentes em outros países, a exemplo da exigência da assinatura do TCDC e de 

algumas normativas específicas de nosso ordenamento jurídico, diferentes do common law, 

serão usados exemplos do exterior apenas como parâmetro para embasar a proposta de um 

modelo mais justo de aplicação do instituto que regula a sobre-estadia dos contêineres e suas 

consequências jurídicas. 
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3          A COBRANÇA DA DEMURRAGE DE CONTÊINERES 

3.1       CONCEITOS BÁSICOS E ATORES PRINCIPAIS  

3.1.1   Armador 

É importante diferenciar o armador (owner)5 do armador real, o 

transportador (carrier)6. Nesta pesquisa, direcionada ao exame de situações que envolvem 

demurrage no transporte internacional de mercadorias em contêineres feito em navios de linha 

(liners) nos processos de importação, é o segundo que nos interessa mais de perto, ou seja, o 

armador real transportador. 

Dessa forma, para que não haja confusão entre os conceitos, dadas as 

demais possibilidades de caracterização de um armador (armador fretador, armador afretador 

etc.), adotaremos aqui a definição de armador como o responsável por transportar para o 

embarcador, mediante o pagamento do frete, mercadorias em contêineres de um ponto a outro, 

ou de um porto a outro, entregando essa mercadoria em bom estado de conservação ao 

destinatário. 

 

3.1.2    Agente marítimo 

O agente marítimo é um representante legal do armador, que age em 

nome deste por mandato, podendo atuar como pessoa física ou jurídica. Em suma, “o agente 

marítimo é o representante da companhia de navegação, do transportador marítimo e presta 

assistência ao capitão nos portos que o navio escala”.7  

O agente marítimo atua amplamente em nome do transportador 

marítimo, porém não deve ser confundido com ele,8 pois atua como mandatário.  

 
5 “Armador (Owner) é a pessoa, física ou jurídica, que arma a embarcação, isto é, coloca-a nas condições 
necessárias para que possa ser empregada em sua finalidade comercial, e que opera comercialmente, pondo a 
embarcação ou a retirando da navegação por sua conta.” (GIBERTONI. Carla Adriana Comitre. Teoria e 
prática do direito marítimo. 3. ed. atualizada, revista e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p.163) 
6 “[...] o armador ‘transportador’ (carrier) é parte no contrato de transporte com o embarcador, e trabalha por 
conta própria ou em nome de outro. Destarte, no enquadramento jurídico do transportador, não é considerado se 
o transporte é efetivamente executado por ele ou por outro transportador. Considera-se apenas o vínculo 
contratual originário com o embarcador” (MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 
Barueri, São Paulo: Manole, 2008. volume II. p. 252). 
7 GIBERTONI. Carla Adriana Comitre. Op. cit. p. 174. 
8 “[...] certo o entendimento de o agente marítimo não se confundir, de forma alguma, com o 
transportador marítimo, sendo o primeiro mandatário comercial do segundo; mas é 
igualmente certo que o agente marítimo, enquanto mandatário, pode e deve receber citações, 
notificações e intimações em nome do mandante, já que tal possibilidade encontra-se 
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Em linhas gerais, o agente marítimo representa os interesses do armador 

do navio quando da chegada da embarcação ao porto, atuando e diligenciando para resolver 

questões burocráticas, operacionais e emergenciais (se for o caso), sempre na condição de 

mandatário, para garantia da melhor operação de embarque e desembarque, porto a porto.  

Pode também exercer a função comercial, da venda do frete marítimo, 

ocasião em que será parte legítima9 a cobrar a demurrage no caso da não devolução do contêiner 

no prazo fixado (free time). 

 

3.1.3   NVOCC 

O NVOCC10 (non-vessel operating common carrier), ou transportador 

comum não proprietário de navio, é considerado em regra um armador, que, sem ter a 

propriedade ou a gestão náutica do navio, realiza o transporte marítimo no navio ou navios de 

armadores efetivamente proprietários ou controladores da expedição marítima, operando 

mediante a compra de espaço, que pode ser físico ou delimitado pelo número de contêineres de 

uma parte do navio, e a venda desse espaço aos interessados no transporte daquela linha. 

                                     O parágrafo único11 do inciso XXV, do artigo 2º da Resolução 

Normativa nº 18/2017 (ANTAQ), seguindo entendimento já consolidado, equipara o NVOCC 

 
delimitada no âmbito de suas próprias atribuições.” (CREMONEZE, Paulo Henrique. Prática de 
direito marítimo: o contrato de transporte marítimo e a responsabilidade civil do transportador. 3. ed. revista, 
atualizada e ampliada. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 64) 
9 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso de apelação AC 0141912-
30.2010.8.26.0100. Cobrança de sobre-estadia de "containers" (demurrage). 16ª Câmara de Direito Privado. 
Relator Des. Simões de Vergueiro. Julg. 12 de março de 2019. Public.: 19 de março de 2019. E ainda: SÃO 
PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. AI 2082405-98.2019.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito 
Privado. Relator Des. Kleber Leyser de Aquino. Julg. 28 de maio de 2019.  
10 “O NVOCC é responsável pela unitização da carga fracionada que recebe para o transporte, podendo realizar a 
logística de transporte, liberando totalmente o embarcador das obrigações de unitização, contratação do 
transporte e responsabilidade sobre a carga, a partir do momento em que esta lhe for entregue. Recebe do 
armador um Conhecimento de Embarque, em seu nome, referente à carga entregue para transporte. Portanto, ele 
é o embarcador perante o armador, em lugar do próprio dono da carga, como ocorre normalmente. Na qualidade 
de armador, embora virtual, o NVOCC emite o seu próprio Conhecimento de Embarque, representando a carga 
recebida e que é entregue ao dono da carga. Enquanto o NVOCC é responsável perante o embarcador pelas 
cargas recebidas para o transporte, o armador o é pela carga recebida do NVOCC. O consignatário de um 
Conhecimento emitido pelo armador ao NVOCC é outro NVOCC/Agente/Transitário no destino, que tem por 
função receber, desovar o contêiner e entregar a cada destinatário a sua própria carga, mediante a apresentação 
do documento de embarque correspondente.” (GIBERTONI. Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do 
direito marítimo. 3. ed. atualizada, revista e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 169) 
11 Art. 2º. Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições: 
[...]. XXV – usuário: todo aquele que contrata, diretamente ou por meio de um agente intermediário, o transporte 
marítimo de cargas de sua propriedade ou posse, ou a operação nas navegações de apoio marítimo ou portuário. 
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ao usuário quando perante o transportador marítimo efetivo e ao transportador quando perante 

o usuário, o que gera diferentes reflexos jurídicos caso a caso.  

Assim, considerando o transporte internacional marítimo em navios 

liners, via de regra o NVOCC é contratado pelo embarcador para consolidar a mercadoria no 

contêiner, transportá-la em um navio de terceiro e desconsolidá-la no ponto de destino, para 

que seja entregue ao seu destinatário. Para o embarcador, o NVOCC será o transportador, com 

todas as responsabilidades e deveres inerentes à condição, tendo o mesmo papel o armador para 

com o NVOCC. 

Para melhor compreensão dessa dinâmica, vale descrever o processo na 

prática. Os contêineres têm tamanhos-padrão comumente entre 20 pés e 40 pés, tendo estes 

capacidade aproximada de 60 m³ ou 25 toneladas de carga e aqueles capacidade em torno de 

30 m³ ou 20 toneladas de carga.  

Assim, a depender da quantidade, do volume e do tipo de carga, o 

exportador e o importador utilizam o NVOCC para fazer o transporte em duas diferentes 

modalidades, a FCL (full container load), ou seja, o contêiner cheio ou exclusivo, ou a LCL 

(less container load) , em que cargas de diferentes exportadores ou importadores são levadas 

em um mesmo contêiner, em um sistema de transporte compartilhado. 

O NVOCC, quando contratado, tem legitimidade ativa12 para cobrar a 

demurrage no caso de não devolução do contêiner pelo consignatário da carga dentro do prazo 

fixado (free time); por outro lado, pode também ser demandado13 pelo armador (carrier) caso 

o consignatário da carga não cumpra o prazo de devolução. 

 
Parágrafo único. Para efeitos dessa norma, o transportador marítimo não operador de navios – NVOCC – é 
considerado como usuário perante o transportador marítimo efetivo, e como transportador, perante o usuário 
final do serviço de transporte prestado. (BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil/ Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Resolução Normativa nº18. Brasília. DF: MTPAC/ANTAQ, 
21 dez.2017) 
12 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 0600828-
14.8.2014.8.24.0033 Cobrança de frete e sobre-estadia (demurrage). Relatora Des. Soraya Nunes Lins. Julg. 7 de 
dezembro de 2017. Recurso provido. E ainda: SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina.  
Apelação Cível nº 0020058-28.2013.8.24.0033. 2ª Câmara de Direito Comercial. Relatora Des. Rejane 
Andersen. Julg. 16 de maio de 2018; e SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo Apelação Cível nº 
0141912-30.2010.8.26.0100. 16ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Simões Vergueiro. Julg. 12 de março 
de 2019.  
13 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 1013634-19.2017.8.26.0562. 
Ação de cobrança. sobre-estadia de contêineres. 22ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Hélio Nogueira. 
Publicação: 27 de abril de 2018. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de 
sucumbência. E ainda: SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 1021595-
61.2016.8.26.0007. 13ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Cauduro Padin. Julg. 7 de março de 2018; e 
SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Ap. 1011516-07.2016.8.26.0562. 18ª Câmara de 
Direito Comercial. Relatora Des. Carmen Lucia da Silva. Julg. 16 de julho de 2017.  
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3.1.4    Consignatário da carga 

O consignatário14 da carga é o principal ator nos casos de demurrage 

de contêineres, pois será ele considerado o responsável pela devolução do contêiner dentro do 

free time ou tempo livre ao armador nos casos de importação. 

Ele será legitimado a responder judicialmente na parte passiva da ação 

judicial, podendo, na prática, ser o real dono da carga, a trading (que figura como consignatária 

nas importações por conta e ordem de terceiros), o agente de carga, o NVOCC e até mesmo, 

em alguns casos, o próprio despachante aduaneiro. 

Nas situações acima apontadas, poderão os responsabilizados sub-

rogar-se o direito de, posteriormente, cobrar ressarcimento do importador de fato, que é o dono 

da carga e contratante dos serviços. 

O conceito acolhido de destinatário final ou consignatário da carga é 

importante, pois, conforme se verá adiante, quando se envolve a cobrança da demurrage na 

importação, é o destinatário final (consignatário da carga) que responde diretamente perante o 

armador em caso de atraso na devolução do contêiner. 

 

3.1.5    Despachante aduaneiro 

O despachante aduaneiro é o profissional habilitado pela Receita 

Federal do Brasil para desembaraçar os despachos burocráticos na importação ou exportação, 

atuando perante os órgãos intervenientes do comércio exterior, como a ANVISA, o MAPA, o 

 
14 “Consignatário da carga é aquele que figura no contrato de transporte como o beneficiário da obrigação de 
transporte. Em regra, como será visto detalhadamente mais adiante, quem contrata os serviços do transportador 
marítimo e quem deseja que o bem que se encontra em seu poder seja encaminhado a outrem. Este outrem é o 
consignatário. O primeiro recebe o nome de embarcador; o segundo, consignatário. O Código Civil de 2002, ao 
disciplinar o contrato de transporte em geral, abraçando todos os modais: marítimo, aéreo e terrestre, optou pela 
expressão destinatário final. Destinatário final ou consignatário de carga são expressões sinônimas e que 
significam uma só coisa: aquele que é o beneficiário direto da obrigação de transporte, ou seja, o recebedor, no 
lugar de destino, do bem confiado ao transportador para transporte. [...]. O embarcador contrata o transporte 
marítimo em favor do consignatário. Por isso consta o seu nome do instrumento contratual respectivo. Na 
verdade, o consignatário só é parte do contrato de transporte marítimo porque o instrumento formal deste segue a 
mecânica obrigacional da estipulação em favor de terceiro. O consignatário tem a seu favor uma obrigação 
contratada por outrem, mas é ele, o consignatário, o verdadeiro consumidor do serviço de transporte, razão pela 
qual assume o manto de consumidor e de parte validamente contratante, embora, repita-se, não tenha sido quem 
efetivamente efetuou o contrato.” (CREMONEZE, Paulo Henrique. Prática de direito marítimo: o contrato de 
transporte marítimo e a responsabilidade civil do transportador. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Aduaneiras, 
2015. p. 65-66) 
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INMETRO, o DECEX e, principalmente, junto à aduana para liberação e agilidade no despacho 

das mercadorias constantes nos processos a seus cuidados, conferindo e providenciando toda a 

documentação, taxas e licenças exigidas caso a caso. Suas atividades estão contempladas no 

art. 808, do Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). 

O despachante aduaneiro15 não participa, em nenhuma de suas fases, da 

formação do contrato de transporte internacional marítimo, o qual é firmado entre o embarcador 

e o armador, consignando a carga para o destinatário final, logo não deveria ser parte legítima 

para responder por questões ligadas ao transporte da carga ou demurrage. Esse profissional, 

que age por mandato, seja do exportador, seja do importador, tem como função primordial fazer 

a correta nacionalização da carga. 

Não obstante, existem casos16 em que o despachante aduaneiro figura 

no polo passivo de ações judiciais de cobrança de demurrage em razão de ter assinado, sozinho 

ou em conjunto, o Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner na qualidade de 

representante legal (mandatário) do consignatário da carga.   

 

3.1.6    Conhecimento de Embarque ou Bill of Lading 

O Bill of Lading17 ou BL é a evidência do contrato de transporte 

marítimo. É chamado comumente de Conhecimento de Embarque, Conhecimento de 

Transporte Marítimo ou Conhecimento de Carga. 

 
15 “Acrescenta-se que o despachante aduaneiro é o profissional qualificado, que poderá orientar de forma 
preventiva para garantir o cumprimento de todas as regras legais, tributárias e aduaneiras, explica-se: fazer o 
compliance (análise de conformidade) dos documentos, organizando a documentação antes, durante e até a 
liberação da carga para programação e carregamento no recinto alfandegado. Além disso, poderá gerenciar toda 
a cadeia de intervenientes, a fim de reduzir os riscos e custos operacionais, mantendo contato com o operador 
portuário, com a Autoridade Portuária, Receita Federal, Polícia Federal, recinto alfandegado, transportadora e 
agências reguladoras, dentre outros, até a mercadoria chegar ao seu destino.” (CASTRO JÚNIOR (org.). Teoria 
e prática da demurrage de contêiner. São Paulo: Aduaneiras, 2018. p. 223)  
16SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 1016902-81.2017.8.26.0562. 
Cobrança de despesas de sobre-estadia (“demurrage”) pelo uso de contêineres. Relator Desembargador Gilson 
Delgado Miranda. Julg.6 de agosto de 2018. Recurso provido em parte. E ainda: SÃO PAULO (Estado). 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº  1066830-29.2017.8.26.0100. 22ª Câmara de Direito 
Privado. Relator Des. Roberto Mac Cracken. Julg. 22 de maio de 2019; e SANTA CATARINA. Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº  0019631-65.2012.8.24.0033. 3ª Câmara de Direito Comercial. 
Relator Des. Tulio Pinheiro. Julg. 22 de novembro de 2018.   
17 “O conhecimento de embarque, que em inglês é o denominado Bill of Lading, vulgarmente conhecido com 
B/L, tem dentre as suas funções servir como recibo de entrega da carga embarcada, prova da propriedade das 
mercadorias nele identificadas e evidência das condições pactuadas entre o embarcador e o transportador. Essa 
formalização que reflete o pactuado é redigida em inglês, por força de costume e tratado internacional e, como já 
dito, a parte tida como o verso do conhecimento de transporte, diferentemente do que muitos pensam, começa 
pela descrição dos seus TERMS AND CONDITION, isto é, dos seus Termos e Condições, caracterizados como 
cláusulas gerais do contrato, e, em seguida, são preenchidas, na parte tida como da frente, as cláusulas 
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É o transportador marítimo quem emite o BL18, que, assinado pelo 

comandante do navio, é a confirmação do recebimento da carga a bordo. Tal documento é tido 

como um título de crédito e torna-se a prova escrita do contrato de transporte marítimo, visto 

que nele devem constar as condições do transporte, como origem, destino, preço do frete, 

responsabilidades por danos/avarias, consignatário etc.  

O Código Comercial (Lei nº 556/1850), de forma muito simplória, no 

artigo 57519, traz algumas exigências do que deve conter e declarar o Conhecimento de 

Transporte Marítimo ou Bill of Lading (BL). 

Porém, com o passar dos anos e a mudança da dinâmica do transporte 

marítimo internacional, os BLs passaram a trazer diversas outras cláusulas e informações 

relevantes, ainda que, em muitos deles, não constasse expressamente nada sobre a demurrage, 

o prazo (free time), valores etc., o que posteriormente viria a ser superado pelo armador, quando 

 
específicas que o compõem. As especificações para embarque são fornecidas pelo exportador e também 
preenchem o verso do B/L. Além das já descritas, consta, ainda, o nome do embarcador, consignatário e 
notificado, a descrição da mercadoria, peso, medidas, marcas, tipo de embalagem, número por produto, e todas 
as especificações que possam se fazer úteis para uma rápida identificação da carga, além de informar o local do 
pagamento do frete e taxas, se prepaid, isto é, na origem, ou collect, que significa dizer que pode ser coletado em 
qualquer lugar, ou destination, isto é, no destino; além de eventuais especificações da cláusula de sobrestadia de 
contêiner como prazos e valores.”.  (SILVEIRA. Eliana Aló da. 20 anos da judicialização da cobrança de 
sobrestadia de contêiner: o que é e o que mudou no demurrage. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018. 
Coleção Pantalassa. p. 62). 
18 “O conhecimento de transporte – Bill of Lading – é documento essencial para o transporte marítimo, pois 
reconhece o embarque da carga a bordo de um determinado navio, com origem e destinos certos. Existem duas 
modalidades do referido documento: i) a Master – emitida pelo efetivo transportador da carga, sc, armadores ou 
Shipping Liners e ii) a House ou Filhote – esse de natureza acessória ao conhecimento Master – emitido por 
N.V.O.C.C e/ou Agentes de Cargas.” (RODRIGUES, Luciana Marques de Freitas. Do conhecimento de 
embarque original e a liberação da trava do Siscomex-carga. In: MARTINS, Eliane Maria Octaviano e 
OLIVEIRA, Paulo Henrique Reis de (orgs.). Direito marítimo, portuário e aduaneiro: temas contemporâneos. 
Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. [449 p.]). 
 
19 Art. 575 - O conhecimento deve ser datado, e declarar: 
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. (BRASIL. Lei nº56, de 25 de junho de 1850. 
Institui o Código Comercial. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leimp/1824-1899/lei-556-
25-junho-1850-501245-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 29.julho de 2019) 
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da exigência da assinatura do Termo de Responsabilidade pela Devolução do Contêiner por 

parte do consignatário da carga. 

O Bill of Lading, ou simplesmente BL, pode ser emitido na modalidade 

Master ou House, sendo esta última originária da primeira e emitida pelo armador (carrier) ao 

NVOCC ou aos agentes de cargas quando negociam com terceiros o transporte marítimo. 

Podemos afirmar que o Conhecimento de Transporte Marítimo é o 

documento mais importante do comércio internacional, pois, além de evidenciar o contrato de 

transporte marítimo e todas as relações e consequências práticas, comerciais e jurídicas que 

envolvem o embarcador, o transportador e o destinatário da carga, constitui prova na relação 

comercial de compra e venda da mercadoria, trazendo em seu bojo relevantes informações 

comerciais. 

 

3.1.7    Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner 

A partir do momento em que o Poder Judiciário começou a exigir a 

cláusula expressa de demurrage no Conhecimento de Embarque, devido aos abusos cometidos 

por alguns armadores, os quais baseavam suas cobranças simplesmente nas regras de usos e 

costumes, criou-se o documento denominado Termo de Compromisso de Devolução de 

Contêiner.20 

Esse novo modo de formalizar a relação com o destinatário final da 

carga foi exigido pelos armadores, para obrigar os consignatários das cargas a assinar um 

compromisso de devolução e, assim, estabelecer uma responsabilidade formalizada por escrito. 

O referido documento não tem nenhuma relação com o Conhecimento 

de Transporte ou BL (Bill of Lading) e é exigido pelo transportador (armador) quando a carga 

chega ao porto de destino, pois, sem o consignatário ou o seu representante legal assinar o 

 
20 “Nesse contexto, o cenário da sobre-estadia de contêiner, que, até 1995, era totalmente contrário ao 
transportador, passou a ser favorável a este. Se antes perdiam, passaram a ganhar todas as ações a respeito do 
tema, utilizando-se do poderoso termo de responsabilidade assinado pelo representante (despachante aduaneiro), 
do consignatário/importador ou exportador. Nota-se que os transportadores e seus agentes intermediários agindo 
de forma organizada contra os cenários que lhes eram desfavoráveis e as jurisprudências contrárias à sobre-
estadia (demurrage) de contêineres, incluíram certas regras ao importador, dentre elas, a aceitação viciada do 
termo de responsabilidade para que fosse concluída a entrega do conhecimento de carga original (BL ou Bill of 
Lading).” (CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino (org.). Teoria e prática da demurrage de contêiner. São 
Paulo: Aduaneiras, 2018. p. 225) 
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documento, o armador, de maneira bastante contestável,21 não libera o Conhecimento de 

Embarque ou BL para que o destinatário da carga possa dar início à liberação e à nacionalização 

das cargas junto ao sistema SISCARGA.  

Alguns doutrinadores, ao tratarem do tema, rebatem com veemência a 

forma usual como os Termos de Responsabilidade de Devolução de Contêiner são exigidos 

pelos armadores, geralmente impostos de forma indevida, como verdadeiros contratos de 

adesão exigidos sob coerção.22 

 
21 “Isto porque, sem previsão legal e contratual, mas fincado nos usos e costumes, o demurrage continuou sendo 
cobrado e sendo considerado como devido. E os armadores que sucederam aqueles pioneiros na cobrança, que já 
tinham o demurrage como uma fonte de receita certa, passaram a negligenciar a cláusula de previsão do 
demurrage, que deveria estar inserida no conhecimento de transporte. Embora negligenciada a cláusula de 
demurrage no conhecimento de transporte, a avidez por receber a quantia vultuosa [sic] deste novo tipo de 
rendimento fazia com que todos os transportadores, com navio ou sem navio, passassem a exigir o seu 
pagamento, porém o judiciário para conceder-lhe o direito pacificado pela jurisprudência dos tribunais passou a 
exigir a demonstração dos elementos constitutivos do direito de quem exigia o pagamento do demurrage, uma 
vez que com a massificação das ações judiciais, não se vislumbrava mais tão claramente os documentos hábeis e 
eficazes para garantir-lhes o direito. Alguns magistrados passaram a exigir claramente o denominado “Termo de 
Contêiner”, a fim de provar que o devedor tinha conhecimento dos dias livres com o contêiner e os valores que 
seriam devidos na hipótese de incorrer em sobrestadia. Por um curto espaço de tempo, passou-se a se atribuir 
mais importância a este documento do que ao próprio conhecimento de transporte, exigindo do judiciário 
reanalisar a questão, cujos tribunais passaram a dividir-se a respeito da sua essencialidade para constituir o 
direito de exigir o demurrage. Este documento o mais exigido, o “Termo de responsabilidade por devolução de 
contêiner”, teve origem, na década de 90 (noventa), o qual servia de uma forma de se obter um contra recibo de 
entrega do BL ao agente do transportador marítimo, na época em que todos os atos se realizavam de forma 
presencial. Com o passar do tempo e as alterações de modo e sistema de liberação da carga, o aludido ‘Termo de 
responsabilidade por devolução de contêiner’ passou a refletir a adesão não só do importador ou consignatário da 
carga transportada, mas também de quem por meio dele ingressar na relação jurídica como um novo sujeito, 
aquele mencionado em outro parágrafo, como aderente, as cláusulas do conhecimento.” (SILVEIRA. Eliana Aló 
da. 20 anos da judicialização da cobrança de sobrestadia de contêiner: o que é e o que mudou no demurrage. 
Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018. Coleção Pantalassa. p. 26) 
22 “No mesmo diapasão, quando o suposto Termo de Acordo é “oferecido” a assinatura do representante do 
importador, normalmente seu despachante aduaneiro, a carga já se encontra no porto. Isso porque não se pode 
processar pagamento de fretes antes que a carga tenha sido descarregada no porto de destino, mas só após a 
sinalização da presença de carga lançada no SISCARGA, sistema criado pela Instrução Normativa RFB n. 
800/07. No momento do pagamento do frete ou das taxas portuárias (frete pré-pago) é que as Cias. Marítimas 
apresentam aos consignatários da carga ou seus representantes, o citado “termo de acordo” para assinatura. Neste 
momento, o proprietário está sujeito a fortes pressões: de cunho financeiro, produtivo e moral. Caso ocorram 
atrasos na liberação da documentação retida por ocasião do pagamento do frete, a carga será triplamente 
gravada: diariamente: pelos altíssimos valores de armazenagens e da própria sobre-estadia dos contêineres; pela 
produção de fábrica: que necessita da importação para gerar os lucros necessários à continuidade da empresa e 
por estar, a indústria, necessitando produzir por sujeição as pesadas multas assumidas frente ao cliente pela não 
entrega da encomenda a prazo. Tudo isso tem reflexos morais imediatos no proprietário da carga, seus 
funcionários e mandatários que buscam desembaraçá-la rapidamente para não recair nestas condicionantes. Este 
é o momento em que as agências marítimas aplicam a coerção contra os envolvidos. Apesar da proibição de reter 
os documentos do embarque, salvo por falta de pagamento do frete ou por avaria grossa declarada (Decreto-Lei 
116/67), na ausência de sanção contra a retenção, os armadores ignoram a Lei e só liberam a carga no 
SISCARGA após extorquirem a assinatura do termo de acordo. (...). O tema causa enojamento nos usuários, 
sendo captado por doutrinadores que assim a descrevem: A verdade nua e crua é que os transportadores, unidos 
num bloco fechado, coeso, alheio á competição que impulsiona mudanças diversas em setores da economia 
global, apresentam contratos praticamente idênticos, todos com cláusulas adesivas, no melhor estilo hardship, 
sem possibilidade alguma de transação para a parte contrária, impondo suas vontades em face de situações 
fáticas privilegiadas e das necessidades e carências do setor, cada vez mais reclamando por demanda de 
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Enfim, o Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner é um 

documento imposto pelo transportador (armador), o qual só existe no Brasil23 e não faz parte 

da prática usual do transporte marítimo em outros países. 

Trata-se de documento unilateral, de adesão, imposto ao consignatário 

ou a seu representante, sendo um dos documentos mais utilizados atualmente como fonte de 

prova24 junto ao Poder Judiciário, visto que, na maioria das vezes, o Bill of Lading não traz ou 

não demonstra com transparência as regras de devolução do contêiner, prazos, preços de sobre-

estadias etc. 

 

3.1.8    A demurrage  

O conceito de demurrage nas operações de importações (não ao seu 

regime jurídico), na doutrina maritimista nacional, praticamente não difere do conceito geral 

do instituto, sem nem mesmo apresentar significativas divergências de interpretação, tanto no 

caso da demurrage aplicada aos navios pelo atraso nas operações ou na devolução da 

embarcação, estabelecida com base nos contratos de afretamento, como no caso da demurrage 

de contêineres, aplicada quando a devolução das unidades de carga extrapola o prazo fixado 

(tempo livre ou free time), determinada com fundamento no Conhecimento de Transporte 

Marítimo ou Bill of Lading (BL), ou ainda, como ocorre atualmente, no Termo de Compromisso 

de Devolução de Contêiner. 

 
transporte.” (CREMONEZE, 2012, p. 35/36, apud SOUZA. Sávio José Di Giorgi Ferreira de. NVOCC, 
contêiner e sobre-estadias: as sistêmicas controvérsias do multimodalismo – Lei 9.611/98. Curitiba: Instituto de 
Ensino e Fomento, 2014.  p. 163-165) 
23 “Destaca-se que o termo de responsabilidade é figura peculiar da prática brasileira, sem paralelo no resto do 
mundo. Inegável é a maestria dessa atividade, utilizando-se da sua história, somando as bancas de renomados 
advogados e associações, que propagandeiam aquilo que permite defesa e que proteja a classe e seus abusos 
frente aos importadores e aos poucos alavancam procedimentos, dentre eles, o famigerado ‘termo de 
responsabilidade por devolução de unidade de carga (contêiner)’, ‘termo de responsabilidade’, ‘termo de 
responsabilidade anual’, e ‘compromisso de devolução do contêiner’.” NETO. Arthur Saviano. In: CASTRO 
JÚNIOR, Osvaldo Agripino de (org.). Teoria e prática da demurrage de contêiner. São Paulo (SP): 
Aduaneiras, 2018. p. 234-235. apud SOUZA. Sávio Ferreira de. Termos de responsabilidade para contêineres: 
alguma saída ao fim do túnel In: SOUZA. Sávio Ferreira de. NVOCC, contêiner e sobre-estadias: as sistêmicas 
controvérsias do multimodalismo – Lei 9.611/98. Curitiba: Instituto de Ensino e Fomento, 2014. p. 110. 
24 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 1024915-06.2016.8.26.0562. 
Cobrança taxa de sobre-estadia (demurrage). 17ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Paulo Pastore Filho. 
Public. 12 de abril de 2019. Recurso provido.  E ainda: SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Apelação Cível nº 1014395-50.2017.8.26.0562. 13ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. Francisco 
Giaquinto. Julg.. 8 de maio de 2019; e SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação 
Cível nº 0004550-76.2012.8.24.0033. 3ª Câmara de Direito Comercial. Relator Des. Tulio Pinheiro. Julg. 6 de 
dezembro de 2018.   
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Tradicionalmente, quando se contrata o frete internacional marítimo 

para o transporte de mercadorias em contêineres, ainda antes mesmo que a mercadoria ou carga 

seja entregue ao armador, é realizada a reserva de praça ou booking, que nada mais é que a 

confirmação por parte do armador de que aquele espaço ou aquela quantidade de contêineres 

está à disposição do embarcador para o transporte. 

Nesse momento, nos termos ao artigo 1925 da Resolução nº 18/2017 

(ANTAQ), deveria o armador prestar todas as informações sobre as condições do transporte 

internacional marítimo, em especial as relativas ao free time e aos valores das diárias de 

demurrage (sobre-estadia), justamente para que o embarcador e mesmo o consignatário da 

carga no porto ou no terminal de destino tivessem pleno conhecimento das condições 

negociadas. 

Entende-se ainda que quaisquer informações referentes à exigência de 

assinatura do Termo de Compromisso de Devolução do Contêiner devam estar sujeitas ao 

mesmo nível de transparência. 

Hoje as companhias de navegação têm suas tabelas próprias de prazo 

(free time) e valores das diárias de demurrage, geralmente registradas em Cartórios de Títulos 

e Documentos, porém, caso a caso, podem ser negociados prazos maiores para a devolução dos 

contêineres, a depender das condições comerciais e dos volumes de movimentação de cada 

interessado no transporte. 

De modo geral, o prazo concedido (free time) esgota-se ao término de 

sete dias corridos, mas pode haver variação de acordo com o tipo de negociação e com o volume 

de movimentação de cada cliente. Após esse prazo ou outro eventualmente acordado, se o 

contêiner ou os contêineres não forem devolvidos no local pactuado, terá início a contagem da 

demurrage, a qual somente cessa quando da efetiva devolução dos contêineres. 

Os valores das diárias de demurrage variam de acordo com o tipo e o 

tamanho de contêiner (20 pés ou 40 pés), sendo mais altas aquelas que incidem sobre os 

contêineres refrigerados. Podemos considerar como regra geral o seguinte: (i)  Os dias livres 

 
25 Art. 19. As regras e os valores de sobre-estadia, bem como o número de dias de livre estadia do contêiner 
deverão ser disponibilizados até a confirmação da reserva de praça ao embarcador, ao consignatário, ao 
endossatário e ao portador do conhecimento de carga – BL. (BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil/ Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Resolução Normativa nº18/ANTAQ. 
Brasília. DF: MTPAC/ANTAQ, 21 dez.2017) 
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(free time) – 7 (sete) dias; (ii) Primeiro período (do 8º ao 13º dia); (iii) Segundo período (do 14º 

ao 20º); (iv) Terceiro período (posterior ao 20º dia). 

Os valores das multas são progressivos, aumentando a cada período. 

Podem gerar, no primeiro período, para contêineres de 20 pés, diárias que variam de US$ 37,00 

a US$ 80,00, as quais, no segundo período, vão custar de US$ 46,00 a US$ 120,00 e, do terceiro 

período em diante, de US$ 60,00 a US$ 150,00. Para contêineres de 40 pés, as diárias começam, 

no primeiro período, em valores que podem variar de US$ 59,00 a US$ 160,00 e chegam a 

custar, no último período, de US$ 120,00 a US$ 240,00, cessando, repita-se, somente após a 

efetiva devolução de cada contêiner, não se interrompendo ou suspendendo essa contagem. 

Assim, o ponto central é o atraso da devolução do contêiner. Esse atraso 

gera a sobre-estadia ou demurrage.  

Destacamos, conforme será abordado adiante, que não deve ser 

confundida a demurrage de contêiner com a demurrage de navio. Ainda que as duas 

compartilhem um ponto, que é o atraso ou a demora na devolução, o instituto deve ser tratado 

de forma diferente em cada situação, respeitando seus efeitos práticos e contratuais, que são 

distintos, o que até hoje não foi definitivamente resolvido ante a falta de regulação do tema.26 

Para fins deste trabalho, o qual é direcionado à discussão da aplicação 

da demurrage de contêiner na importação por navios de linhas regulares (liners), mediante o 

contrato de transporte marítimo evidenciado pelo Conhecimento de Embarque ou Bill of Lading 

e/ou por força do Termo de Responsabilidade de Devolução de Contêiner, adotaremos o 

conceito de que “a demurrage é devida pela retenção da unidade depois de expirado o prazo 

para devolução e isenção – free time – fixado contratualmente”.27   

 

  

 
26 “Para muitos estudiosos entendida como um instituto incorporado aos usos e costumes da navegação, grande é 
a controvérsia surgida acerca da legitimidade de sua cobrança, na medida em que, em alguns casos, os valores 
exigidos superam o preço do frete ou até mesmo o do aluguel dos próprios contêineres. O principal motivo é a 
falta de regulação e de uniformidade na interpretação pelos tribunais nacionais deste instituto jurídico e costume 
internacional.” CHAVEZ. Erico Lafranchi Camargo. In: MARTINS, Eliane M. Octaviano; OLIVEIRA, Paulo 
Henrique Reis de (orgs.). Direito marítimo, portuário e aduaneiro: temas contemporâneos. Belo Horizonte: 
Arraes Editores, 2017. 
27 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. Barueri, SP: Manole, 2008. vol. II p. 349. 
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3.1.8.1  Demurrage de contêiner e demurrage de navio: diferenciação prática e jurídica 

A demurrage aplicada aos contratos de afretamento de navios28 gera 

efeitos jurídicos e comerciais diretamente entre o fretador e o afretador, podendo também, 

excepcionalmente e conforme o caso, gerar efeitos indiretos aos donos das cargas, mas não tem 

nenhuma relação com a não entrega ou a não devolução pontual do contêiner, e sim com a 

devolução do navio. Trata-se de instituto já regulado pelo Código Comercial desde 1850.  

Já a demurrage aplicada aos contêineres29 na importação gera efeitos 

jurídicos e comerciais entre o armador (carrier) e o consignatário da carga, em alguns casos 

envolvendo até mesmo terceiros, como o próprio agente de cargas, o despachante aduaneiro ou 

o NVOCC, variando caso a caso. 

Importa-nos, em particular, distinguir os conceitos atinentes à 

demurrage de contêineres30 ou unidades de carga daqueles concernentes à demurrage de 

navios, visto que defendemos, cautelosamente, a ideia de que uns e outros não devem ser 

 
28 “Sobrestadia (demurrage) é a indenização paga pelo afretador num fretamento por viagem, pelo tempo que 
exceder das estadias nas operações de carga e descarga de um navio, conforme estiver estipulado na carta-
partida. Mesmo que paga imediatamente, a sobrestadia não pode se prolongar indefinidamente, sendo em geral 
também fixado um prazo máximo para ela. Diz-se que um navio entra em sobrestadia ou sobredemora 
(Demurrage em inglês e surestarie em francês) quando o tempo utilizado para as operações de carregamento ou 
descarga for superior ao tempo concedido no contrato para a estadia do navio. Por outras palavras, a sobrestadia 
consiste no excesso de dias utilizados nas operações de carregamento e descarga em relação aos dias concedidos 
para estadia. Em outras palavras, sobrestadia é o tempo utilizado além da estadia permitida e, pode ser demora, 
implica em pagamento de remuneração. Assim, quando um navio ultrapassa a estadia prevista, ou tempo 
permitido, incorre em sobreestadia, e passa a ser devedor de uma determinada soma.” (GIBERTONI. Carla 
Adriana Comitre. MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. Barueri, SP: Manole, 2008. 
vol. II, p. 267.) 
29 “Sobrestadia (demurrage) de contêineres é o termo empregado no ramo do comércio internacional e no Direito 
Marítimo para identificar a remuneração devida ao transportador marítimo (armador e/ou dono do contêiner) 
pela utilização, por parte do consignatário da carga, de seu contêiner além do prazo de estadia livre por ele 
concedido. Em outras palavras: o dono da carga e usuário do contêiner tem um determinado tempo para ficar 
com o contêiner em seu poder. O tempo é livre de encargos econômicos e/ou financeiros e se ajusta bem a 
dinâmica geral dos transportes de carga. Findo este tempo, o mesmo usuário deverá pagar ao dono do contêiner, 
ou seja, ao armador, determinada quantia em dinheiro pelos dias excedentes de uso.” (CREMONEZE, Paulo 
Henrique. Prática de direito marítimo: o contrato de transporte marítimo e a responsabilidade civil do 
transportador. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 241) 
30 “Originalmente nascida do contrato de afretamento de navios por viagem, hoje a demurrage incide também 
sob [sic] o contêiner não devolvido pelo consignatário da carga, no tempo ajustado, ao seu proprietário, portanto, 
sob enfoque completamente diverso da demurrage de navio, o que dificulta a sua compreensão, fazendo da 
análise da demurrage de contêiner um desafio, tanto no tocante as relações de transporte marítimo quanto 
jurídica, pela confusão reinante no entendimento da questão. Nesse sentido, por espelhamento a de navios, a 
tormentosa discussão sobre a demurrage de contêineres só muito recentemente começou a ser tratada pelos 
doutrinadores nacionais e internacionais, em razão de ser o processo de unitização das cargas em contêineres 
matéria nova, ante a longa história da navegação, sendo certo que, como já discorrido no bojo do presente 
trabalho, a doutrina brasileira também diverge e está longe de encontrar um consenso sobre tal instituto.” 
(SILVA, Paulo Roberto Ramos e CASTRO, Maud Vianna. In: MARTINS, Eliane M. Octaviano; OLIVEIRA, 
Paulo Henrique Reis de (orgs.). Direito marítimo, portuário e aduaneiro: temas contemporâneos. Belo 
Horizonte: Arraes Editores, 2017. p. 387) 
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confundidos entre si, pois dão conta de situações distintas. Tratam de diferentes objetos, 

diferentes contratos, diferentes obrigações, diferentes inadimplências e, finalmente, de 

diferentes consequências jurídicas e comerciais. 

Com todo o respeito à histórica lex mercatória, assentada nos usos e 

costumes, e à adoção da analogia, não há como, nos dias atuais, acolher a interpretação de que 

o tratamento comercial, contratual e jurídico destinado à demurrage nos casos de afretamento 

de navios, bem como suas consequências, seja o mesmo a ser dado à demurrage de contêiner, 

pois são situações, de fato, absolutamente díspares, conforme será demonstrado adiante. 

Não cabe discussão sobre o fato de ser o contêiner considerado parte do 

navio, muito menos sobre o dever de pagar a demurrage de contêiner em caso de atraso na sua 

devolução, pois é justo que o transportador (armador) possa ter segurança e previsibilidade para 

operacionalizar o seu negócio; no entanto, é inconcebível que, sob o manto de uma falsa herança 

embasada nos usos e costumes da lex mercatoria e na falta de uma legislação específica, ainda 

hoje sejam igualados, na prática, os fundamentos jurídicos para o entendimento da demurrage 

de navios e de contêineres. 

Há mil anos, a navegação realmente era uma aventura marítima; há cem 

anos, essa aventura marítima já contava com instrumentos que minimizavam seus riscos, bem 

como com documentos e cartas náuticas que auxiliavam, de forma muito prática, na segurança 

da navegação. Hoje, o navio já sai do porto com sua tripulação sabendo das condições 

climáticas em todos os pontos da trajetória, além de ser operado por instrumentos 

automatizados, com ajuda de satélites, com ampla comunicação com suas bases, com 

rastreamento de sua localização em tempo real por qualquer cidadão do mundo através da 

internet31, com cargas e descargas em diversos portos do mundo providos de sistemas 

automatizados. Já existem até mesmo projetos de navios para navegar sem tripulação. Diante 

disso, é forçoso reconhecer que, para as frotas de navios liners, soa ultrapassado o entendimento 

de que se lançam em uma aventura marítima, uma vez que todos os possíveis riscos de 

segurança são previamente conhecidos pelo armador. 

Não obstante, o uso de contêineres na navegação mundial teve início 

somente após 195632, portanto há muito pouco tempo em comparação com o uso do transporte 

 
31 MARINE TRAFFIC. Disponível em: < https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-
12.0/centery:25.0/zoom:4>. Acesso em:29 jul.2019. 
32 “Em 26 de abril de 1956, um guindaste embarcou 56 caixas de alumínio numa embarcação atracada no Porto 
de Newark, New Jersey. Cinco dias depois, o navio Ideal-X chegava ao Porto de Houston, Texas, onde 
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internacional marítimo, razão pela qual não é adequado dar o mesmo tratamento jurídico aos 

contratos de afretamento de navios e aos contratos de transporte internacional marítimo em 

navios liners, principalmente naquilo que se refere à demurrage.33 

 

3.2        ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTÊINERES: SITUAÇÕES 

São muitas as situações que podem provocar o atraso na devolução do 

contêiner no Brasil, onde, para além dos casos fortuitos e de força maior,34 diversos outros 

fatores impactam os procedimentos de importação relacionados ao comércio exterior, entre os 

quais citamos a seguir os recorrentes: 

i) Falta de infraestrutura logística dos 

portos/terminais35 em relação à velocidade e à capacidade de 

 
caminhões aguardavam aquelas caixas de metal para transportá-las para os seus destinos. Era o início de uma 
revolução, porque o valor de tal objeto não estava no que ele era, mas na forma como a caixa era usada. O 
contêiner era a parte principal de um sistema altamente automatizado para transportar mercadorias de um lugar 
para o outro, com um custo mínimo e trajeto descomplicado.” (LEVINSON, Marc. The box: How the shipping 
container made the world smaller and the world economy bigger. Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 2006. p. 1-2. apud CASTRO JÚNIOR. Osvaldo Agripino de (org.). Teoria e prática da demurrage de 
contêiner São Paulo: Aduaneiras, 2018. p. 17) A obra de Levinson é uma das mais importantes referências sobre 
o tema “contêiner”. 
33 “O contrato de transporte, que, em tese, surge como corolário ao contrato de compra e venda internacional, a 
partir das práticas, usos e costumes do comércio exterior, adaptou o uso e costume da demurrage ao contrato de 
navios de linha regular (liner), em que o Bill of Lading é a evidência, caracterizando o contrato de adesão no 
qual o contratante, em tese, possui apertada ou nenhuma margem de negociação. Mas, não é de se negar a 
razoabilidade da adesão, pois os contêineres tornaram a logística ágil e eficiente, com carregamentos e 
descarregamentos medidos em horas e não mais em dias, em transportes regulares, bastante previsíveis e 
escalonáveis, resultando na necessidade de um contrato também ágil. Porém, as práticas internacionais, adotadas 
para o mundo mais fácil dos contêineres, foram engessadas pelas convenções que homenagearam as limitações 
de responsabilidade do armador e pela dita necessidade de proteger o seu negócio de discussões jurídicas, sob 
pena de torná-lo economicamente inviável e, desta forma, desinteressar a “aventura marítima”. Agora, com a 
modernidade dos navios, portos e contêineres, devem ser atualizadas para, em contrapartida proteger o 
embarcador diante do poder global dos armadores, donos, não apenas dos navios, mas, também, de terminais 
privados pelo mundo afora. Neste sentido é que vieram as Regras de Roterdã. Mas, enquanto isso não se 
concretiza, armadores e seus agentes seguirão onerando os embarcadores com taxas, sobretaxas, multas e 
indenizações, utilizando convenientemente a tecnologia do futuro, todavia sob a égide do arcabouço de usos e 
costumes do passado distante que lhes são ainda favoráveis.” (SILVA, Paulo Roberto Ramos e CASTRO, Maud 
Vianna. In: MARTINS, Eliane M. Octaviano; OLIVEIRA, Paulo Henrique Reis de (orgs.). Direito marítimo, 
portuário e aduaneiro: temas contemporâneos. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017.  p. 394-395)  
34 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado.  
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 
evitar ou impedir.  (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. 
Acesso em: 29 de julho de 2019)   
35 Lei  nº 12.815/2013 - Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 
I - porto organizado: bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de 
movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações 
portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária; [...]. 
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movimentação das cargas conteinerizadas, que, eventualmente, 

leva à ocorrência de congestionamentos ou até de acidentes 

internos que provocam atraso na retirada dos carregamentos ou 

filas; 

ii) Questões ligadas ao início do despacho aduaneiro, como o 

registro da Declaração de Importação (DI) das cargas no 

SISCOMEX e seus canais de parametrização (verde; amarelo; 

vermelho; cinza), conforme artigo 21 da IN SRF nº 680/200636, 

e a conferência aduaneira, nos termos do artigo 564 37 do 

Decreto nº 6.759/2009;  

iii) Problemas relativos ao transporte rodoviário terrestre, muito 

usado no Brasil para retirar as mercadorias acondicionadas em 

contêineres dos portos/terminais e levá-las até as indústrias ou 

armazéns indicados pelos consignatários das carga ou 

importadores e posteriormente para fazer a devolução do 

contêiner no local acordado no BL ou no TCDC, entre os quais 

estão fatores de risco como as filas ou congestionamentos, 

possíveis acidentes no percurso do transporte, eventuais furtos 

 
IV - terminal de uso privado: instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do 
porto organizado; [...].  (BRASIL.  Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. Dispõe sobre a exploração direta e 
indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores 
portuários [...]. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm>. 
Acesso em:29 jul.2019) 
36 Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos seguintes canais de 
conferência aduaneira: 
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria, dispensados o exame 
documental e a verificação da mercadoria; 
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada irregularidade, efetuado o 
desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da mercadoria; 
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do exame documental e da 
verificação da mercadoria; e 
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e a aplicação de 
procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos indiciários de fraude, inclusive no que se 
refere ao preço declarado da mercadoria, conforme estabelecido em norma específica. (BRASIL. Secretaria da 
Receita Federal. Instrução Normativa SRF Nº 680, de 2 de outubro de 2006. Disponível em: 
<http://www.normaslegais.com.br/legislacao/insrf680.htm>. Acesso em: 29.7.2019)  
37 Art. 564.  A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar o importador, verificar a 
mercadoria e a correção das informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e 
confirmar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da importação. (BRASIL. 
Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a 
fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm>. Acesso em: 29.julho de 2019) 
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ou roubos das cargas e paralisações ou greves de caminhoneiros, 

em âmbito tanto local quanto estadual ou nacional; 

 

iv) Agentes públicos intervenientes no processo de importação. Em 

especial para o caso deste estudo, direcionado às cargas 

conteinerizadas, destacaremos, para fins de exemplificação de 

situações que envolvem greves e paralisações, as quais geram 

efeitos no processo de importação, os três mais recorrentes:  

a)  Receita Federal do Brasil (RFB)38, órgão no qual, além das 

situações de greve declarada, não são raras as realizações de 

operações fiscais, denominadas de “padrão”, “meta zero” ou “maré 

vermelha”, em que, propositadamente, para que não sejam 

considerados grevistas, os funcionários fazem as análises 

vagarosamente, causando absoluta lentidão nos procedimentos do 

despacho aduaneiro, e ainda, em outros casos, implementam, 

também de propósito, um alto nível de rigor nas análises 

documentais e físicas, causando acúmulos e atrasos nos despachos 

aduaneiros;   

b) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que se 

destaca por sua intervenção no deferimento da Licença de 

Importação (LI) de diversos produtos, especialmente aqueles 

sujeitos ao regime de vigilância sanitária; 

c) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

responsável pela fiscalização e licença de produtos de origem 

animal e vegetal e seus derivados. 

 
v) A desídia ou falta de diligência do consignatário da carga 

(importador), seja por desacordo comercial, seja por falta de 

planejamento tributário para o recolhimento dos tributos, seja por 

eventual falta de planejamento e dificuldade econômica causada 

 
38  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial 1.405.432. Transporte marítimo [...]. 
Demora no desembaraço aduaneiro, em razão de burocracia e morosidade na liberação das mercadorias, ou de 
greve de auditores da Receita Federal, não excluem a responsabilidade pela sobrestadia. Relator Min. Raul 
Araújo. Publ. 19 de dezembro de 2018. 
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pela variação cambial, seja por omissão ou atraso em dar início ao 

despacho aduaneiro, seja até mesmo por comodidade de uso do 

contêiner como armazém da sua carga. Esses são fatores que 

podem causar o atraso na devolução do contêiner.  

Por oportuno, é importante destacar que, além dos casos fortuitos ou de 

força maior, só se suspende a contagem da livre estadia antes de seu início se o fato for 

imputável diretamente ao transportador marítimo, ao proprietário do contêiner ou ao depósito 

de entrega do contêiner. 

Não obstante, quando já tiver sido iniciado, o prazo de contagem da 

demurrage não se suspende na intercorrência de caso fortuito ou de força maior, valendo a 

máxima de direito marítimo “once in demurrage always in demurrage”, ou  “uma vez em 

demurrage sempre em demurrage”.   

Tal situação de não suspensão da contagem tem previsão expressa na 

norma regulatória da ANTAQ, nos termos do parágrafo 3º39 do artigo 21 da Resolução nº 

18/2017 (ANTAQ) e no artigo 39940 do Código Civil.  

 

3.3       RACIONALIDADE ECONÔMICA DA DEMURRAGE 

 

A possibilidade de exigência ou cobrança da demurrage decorre da 

quebra do dever contratual do consignatário da carga de restituir o contêiner no local, nas 

condições e no prazo pactuado no free time, com base seja no BL, seja no Termo de 

Compromisso de Devolução do Contêiner. 

Não devolvido o contêiner no prazo, nas condições e no local acordado, 

nasce para o armador o prejuízo (dano) de ter que substituir a unidade de carga para a expedição 

marítima, ou até mesmo atrasar o embarque no porto. Assim, por meio da prefixação de um 

valor de diária em dólar por dia de atraso, geralmente contemplado em uma tabela progressiva 

 
39 “A contagem da sobre-estadia que já tiver sido iniciada não se suspende na intercorrência de caso fortuito ou 
força maior.” (BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil/ Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários [ANTAQ]. Resolução Normativa nº1. Brasília. DF: MTPAC/ANTAQ, 21 dez.2017. parágrafo 3º) 
40 “O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso 
fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano 
sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada.” (BRASIL. Código Civil, art. 399) 
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de dias e valores, são previamente fixados os valores estimados dos danos a serem recebidos 

pelo armador, revelando a intenção da sua racionalidade econômica. 

 A justificativa de dano do armador é que a ausência do contêiner 

destinado ao navio daquela linha específica faz com que a empresa tenha o prejuízo relativo ao 

frete daquela unidade de carga, que deveria ter sido devolvida para retornar ao navio a tempo 

de iniciar a nova viagem, ou o prejuízo decorrente de ter que providenciar uma nova logística 

e reorganização da expedição marítima para aquisição de outro equipamento para fazer parte 

do navio, arcando com os custos de locação (leasing) ou comprando uma nova unidade. 

É oportuno ressaltar que os critérios objetivos do armador para a 

fixação do cálculo do valor diário fixado em dólar pelo atraso da devolução do(s) contêiner(es) 

é um tema omisso na doutrina e na jurisprudência, sendo o valor imposto unilateralmente pelos 

armadores, caso a caso, sem qualquer relação ou equidade com o valor do frete marítimo ou 

com o valor do próprio contêiner (objeto). 

Destaca-se ainda que não é rara a ocorrência de casos em que os valores 

das diárias cobradas como demurrage ultrapassam o valor do contêiner, da própria carga e do 

frete, conforme será demonstrado adiante em capítulo específico. 

As tabelas gerais dos armadores e de alguns NVOCCs que contêm o 

free time e valores das diárias gerais de demurrage são, em alguns casos, registradas em 

Cartórios de Títulos e Documentos e normalmente constam, de alguma forma, no site das 

empresas transportadoras. No entanto, no dia a dia dos negócios, diferentes preços, condições 

e prazos de free time são negociados paralelamente, em diversos tipos de contratação de frete 

do transporte marítimo, o que deve ser analisado caso a caso. 

 

3.4       COBRANÇA DA DEMURRAGE: PRÁTICAS USUAIS E DISTORÇÕES 

 

A velocidade do comércio internacional e a utilização do transporte 

marítimo como principal meio de movimentação de cargas de um país para o outro fazem nascer 

as consequências jurídicas dessa relação e uma delas é a cobrança da demurrage de contêiner, 

seja diretamente pelo armador, seja pelo NVOCC ou agente de carga.  

Usualmente o armador possibilita ao consignatário da carga o free time 

ou tempo livre justamente para que, nesse período livre, que pode variar caso a caso, o 
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consignatário do Conhecimento de Transporte receba a mercadoria que se encontra dentro do 

contêiner, proceda ao desembaraço aduaneiro, leve a caixa e mercadoria até o seu destino para 

depois devolver o mesmo contêiner limpo e vazio ao armador no local combinado de entrega 

ou devolução. 

Destacamos adiante três práticas de cobrança que, a nosso ver, são 

realizadas de forma distorcida, quais sejam: a alteração unilateral do free time e do valor das 

diárias de demurrage à revelia do armador pelo intermediário do transporte marítimo; a 

imprevisibilidade ou alteração das condições firmadas na reserva de praça (booking) do navio; 

e a omissão proposital do armador em não diligenciar para tentar evitar ou minimizar prejuízos 

nos casos de abuso quando se ultrapassa o free time por mais de trinta dias.   

Uma das práticas distorcidas nas cobranças de demurrage ocorre 

quando o agente intermediário (NVOCC ou agente de carga), à revelia do conhecimento do 

próprio armador, diminui unilateralmente o prazo do free time concedido ao consignatário da 

carga e aumenta os valores das diárias de demurrage, justamente para aumentar o seu lucro na 

operação de agenciamento do transporte marítimo, pois, dessa forma, o consignatário da carga 

(importador), pagará demurrage ao intermediário sem que, de fato, ela tenha ocorrido. 

Em matéria publicada em seu site na internet, relata a empresa 

especializada em assessoria de comércio exterior o indício de majoração abusiva do frete:  

Temos percebido aumento progressivo na prática da cobrança abusiva de 
Demurrage por parte de alguns Agentes de Carga. Cobranças recebidas por 
clientes em 2017, quando comparadas com a tabela dos armadores, se 
mostraram até 220% acima destas. O que não é correto, considerando que o 
agente apenas repassa a cobrança, muitas vezes alegando não obter lucro 
com a mesma.41 
 
Atualmente, podemos entender que o não cumprimento por parte do 

armador ou intermediário da normativa da Resolução nº 18/2017 (ANTAQ), especificamente 

no seu artigo 19, no qual se lê o seguinte: “[...] as regras e os valores de sobre-estadia, bem 

como o número de dias de livre estadia do contêiner deverão ser disponibilizados até a 

confirmação da reserva de praça ao embarcador, ao consignatário, ao endossatário e ao portador 

do conhecimento de carga – BL” é mais uma forma de distorcer a transparência da aplicação 

das regras de cobrança da demurrage. 

 
41  VASCONCELLOS, M. Alerta sobre cobranças abusivas de demurrage. Kotah BR. Rio de Janeiro, 2 nov. 
2017. Disponível em: <http://kotah.com.br/alerta-sobre-cobrancas-abusivas-de-demurrage>. Acesso em: 20 jul. 
2019. 
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Não cumprida previamente a disposição legal, aplicando essa regra de 

transparência e previsibilidade em favor do consignatário da carga, deve o Poder Judiciário 

interpretar com cautela a cobrança da demurrage. Já do ponto de vista do importador 

(consignatário), deve este diligenciar no sentido de denunciar o abuso ou descumprimento, 

notificando o armador ou o intermediário e resguardando seus direitos e até mesmo a própria 

Agência Reguladora. 

Entendemos que as condições firmadas até a confirmação da reserva de 

praça do navio devem refletir os mesmos entendimentos no BL ou no Termo de Compromisso 

de Devolução do Contêiner, sob pena de caracterizar a abusividade e a nulidade dos 

documentos, ante o princípio da boa-fé contratual. 

Outra prática que entendemos ser distorcida em relação às cobranças de 

demurrage de contêiner diz respeito à passividade do armador ante a possibilidade de exigir a 

retomada da unidade em caso de abuso de tempo do consignatário ou do importador quando 

ultrapassado o free time, já que, atualmente, é muito mais vantajoso deixar os prazos de 

demurrage correrem livremente, para aumentar seu valor a ser ressarcido, do que tomar 

medidas administrativas ou judiciais para recuperar o contêiner. 

O entendimento acima não advoga uma inversão de responsabilidades, 

pois não há dúvida de que a obrigação de devolver a caixa dentro do prazo pactuado é do 

consignatário da carga, quando firmado o compromisso no BL ou no Termo de Devolução, 

porém é fato que, quando verificado o abuso, caberia também ao armador diligenciar para evitar 

ou minimizar seu prejuízo ou tomar medidas para recuperar o contêiner. Dado que, muitas 

vezes, a sobre-estadia ultrapassa em mais de trinta dias o prazo da devolução, sem que o 

armador tome nenhuma atitude, é razoável imaginar que o prejuízo se converteu em vantagem.  

  

4          ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA DEMURRAGE: CONSEQUÊNCIAS 

4.1       DINÂMICA DA CONTRATAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO JURÍDICA 

A contratação do frete internacional marítimo decorre da prévia 

negociação42 do contrato internacional de compra e venda de mercadorias, transporte e seguro, 

 
42 “A negociação internacional engloba algumas fases pré-contratuais de extrema relevância sob o aspecto 
logístico, operacional e jurídico que afetam a formação dos contratos internacionais de compra e venda, 
transporte e seguro. Em conformidade com os conceitos precedentes, denota-se, portanto, a negociação 
internacional se formalizar por meio de um contrato de compra e venda internacional, instrumento principal da 
transação internacional, do qual decorrem, essencialmente, os contratos de transporte, seguro e pagamento 
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iniciado na fase preliminar exclusivamente entre o comprador/importador e o 

vendedor/exportador, sem a participação do transportador (armador). 

É tradição que a relação comercial se inicie com a emissão da carta de 

intenção (letter of intent) e da pro forma invoice ou fatura pro forma, não obstante, nos dias 

atuais, em face da dinâmica da globalização do comércio internacional, as negociações têm sido 

com frequência formalizadas também por trocas de e-mails entre as partes, seja em razão do 

histórico de relação comercial entre elas, seja pela simples agilidade da demanda. 

Historicamente, no entanto, a fatura pro forma43 e a carta de intenção 

são os documentos utilizados como base nas transações de compra e venda internacional, nos 

quais constam informações como a descrição das mercadorias, o preço, a quantidade, o volume, 

a responsabilidade do pagamento do frete, os seguros, as licenças necessárias, a forma de 

pagamento, os prazos, os Incoterms (ou Termos Internacionais de Comércio) etc. 

As transações de compra e venda internacional podem ser formalizadas 

entre as partes por meio de contrato próprio (privado) ou, como já destacado, por e-mail e até 

mesmo de forma verbal, como já é aceito nas regras da Convenção das Nações Unidas sobre 

Compra e Venda Internacional, conhecida como Convenção de Viena de 1980 ou como Lei 

Uniforme de Viena.  

Na fase inicial de fechamento do negócio comercial de compra e venda 

internacional, ressalta-se, para fins da definição e responsabilidade da contratação e forma do 

frete do transporte internacional marítimo, a escolha dos Incoterms44, os quais não são de uso 

 
internacionais. Destaca-se neste contexto, a fase pré-contratual da negociação internacional de compra e venda 
assumir extrema importância e englobar estratégias de custos e segurança jurídica.” (MARTINS, Eliane Maria 
Octaviano. Curso de direito marítimo. Barueri, SP: Manole, 2008. vol. II p. 93) 
43 “Regra geral, a fatura pro forma consiste em uma fatura comercial, emitida pelo exportador, nos termos e 
conteúdos da própria oferta apresentada originalmente, contendo informações básicas como, por exemplo, 
descrição e quantidade da mercadoria, dados do comprador/importador, tipo de transporte e porto de embarque 
ou destino, preço unitário e valor total da fatura, data provável de embarque, formas de modalidades de 
pagamento, preço e Incoterms.” (Ibidem p. 94) 
44 Os Incoterms nasceram da necessidade de padronizar regras de interpretação, riscos e obrigações contratuais 
no comércio internacional, tornando uniformes os procedimentos e a alocação desses riscos que envolvem o 
transporte da carga entre o exportador/vendedor e o importador/comprador. Foram criados pela Internacional 
Chamber of Commerce – ICC, com sede em Paris, que é uma organização privada fortemente atuante no 
desenvolvimento de regras para o comércio internacional. A primeira versão do corpo de regras foi desenvolvida 
em 1936 e estas vêm sendo atualizadas e revisadas desde então (1953; 1967; 1976; 1980; 1990; 2000; 2010), 
sendo a última versão a do ano de 2010. É importante destacar  que as novas versões das regras Incoterms nem 
sempre invalidam ou revogam as anteriores. Por essa razão, quando da escolha de suas categorias para eleição do 
tipo de transporte e responsabilidades das partes, vale sempre observar se a categoria ou grupo ainda existem e, 
em caso afirmativo, qual o ano de vigência das regras que estão sendo estabelecidas entre o exportador/vendedor 
e o importador/comprador na negociação, para evitar divergências futuras entre as partes.  
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obrigatório mas, dada a segurança da linguagem padronizada e uníssona de seus termos, 

facilitam o entendimento das partes, garantindo a eficiência das operações e contratos no que 

tange às obrigações ligadas ao transporte das cargas negociadas. 

Pelas regras dos Incoterms de 2010, hoje são onze as categorias, 

divididas em grupos (EXW – ex works; FCA – free carrier point; FAS – free alongside ship; 

FOB – free on board; CFR – cost and freight; CPT – carriage paid to; CIF – cost, insurance 

and freight; CIP - carriage and insurance paid to group D; DAT – delivered at terminal ; DAP 

– delivered at place; e DDP – delivered duty paid).  

Para fins deste trabalho destacaremos brevemente as regras Incoterms 

voltadas para o transporte internacional marítimo, que são conhecidas pelas siglas FAS, FOB, 

CFR e CIF, as quais terão reflexos futuros no foco deste estudo, que é a demurrage de 

contêineres. 

Na modalidade FAS (free alongside ship), “livre ao lado do navio”, as 

obrigações do exportador/vendedor são cumpridas quando a mercadoria fica à disposição 

desalfandegada ao longo do navio ou no cais de embarque combinado. A partir desse momento, 

todos os riscos, atrasos ou custos ficam sob a responsabilidade do importador/comprador, o 

qual escolhe o transportador (armador), firma o contrato de transporte e paga o frete do 

transporte marítimo. 

Na escolha da opção FOB (free on board), “livre a bordo do navio”, o 

vendedor/exportador deve deixar a mercadoria a bordo do navio escolhido pelo 

comprador/importador, já cumpridas as formalidades alfandegárias da exportação. Nessa 

modalidade, o comprador/importador paga o frete do transporte marítimo e o seguro, assumindo 

todos os riscos sobre as mercadorias a partir do momento em que são colocadas a bordo do 

navio. 

Quando escolhida a opção CFR (cost and freight), “custo e frete”, o 

vendedor/exportador escolhe o transporte, paga o frete marítimo até o porto de destino (não 

incluindo o descarregamento) e arca com os custos de desembaraço, mas, a partir do transpasse 

da mercadoria da murada do navio, o vendedor se exime de qualquer responsabilidade sobre 

ela (riscos/danos/avarias), assumindo o comprador/importador todos os riscos da expedição 

marítima (danos/avarias). 

Na opção CIF (cost, insurance and freight), “custo, seguro e frete”, o 

vendedor/exportador é responsável por todos os custos, inclusive os de seguro e frete 

internacional do transporte marítimo até o porto de destino, assumindo o comprador/importador 
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a responsabilidade pelos riscos e despesas após o recebimento da mercadoria no porto de 

destino. 

Em resumo, para fins de apuração da obrigação do pagamento do frete 

marítimo para o transporte internacional da carga, em relação à escolha dos Incoterms pelas 

partes, nas modalidades FAS e FOB, o comprador/importador é o responsável pelo pagamento 

do frete, enquanto, nas modalidades CFR e CIF, quem responde por ele é o 

exportador/vendedor.  

Pode-se afirmar que, nas transações internacionais de compra e venda 

realizadas com empresas brasileiras, predomina o uso das modalidades FOB e CIF dos 

Incoterms no que se refere à forma de contratação do transporte marítimo e ao pagamento do 

frete. 

É importante frisar que, além da questão da obrigação de pagar o frete, 

o importador/comprador, quando opta pela modalidade FOB, paga a mercadoria ao 

exportador/vendedor quando de sua chegada ao porto de destino. 

Na modalidade CIF, o importador/comprador paga antecipadamente a 

mercadoria ao exportador/vendedor, estando a escolha entre essas duas modalidades sujeita a 

diversos outros fatores, como o tempo de relação comercial (histórico) entre as partes, o tipo de 

mercadoria, os volumes mensais etc. 

Uma particularidade concernente à contratação do transporte marítimo 

que deve ser assinalada é a que diz respeito aos contratantes dos serviços em relação ao 

transportador (armador), o qual, por regra, pode ser contratado tanto pelo vendedor/exportador 

(embarcador – Incoterms: CFR/CIF) quanto pelo comprador/importador (consignatário – 

Incoterms: FAS/FOB). 

No entanto, convém destacar que, para efeito da aplicação da 

demurrage de contêiner, existe ainda a figura do NVOCC (non-vessel operating common 

carrier), que é o “armador sem navio”, o qual, da mesma forma, pode ser contratado para 

realizar o transporte marítimo internacional.  

Dessa forma, definida a modalidade dos Incoterms, o responsável pela 

contratação do transporte marítimo vai tratar diretamente com o armador. A este caberá 

confirmar o booking ou reserva de praça no navio, para que, no dia e hora designados, a carga 

esteja pronta para o embarque. Ao recebê-la, o armador emitirá o Conhecimento de Transporte 

ou BL.  
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Assim, embora, nos casos de importação, a responsabilidade pelo 

pagamento da demurrage fique sempre com o consignatário da carga, independentemente de 

ter pago ou não o frete marítimo ou de ter contratado ou não os serviços de transporte, afirma-

se que a forma de contratação do transporte internacional marítimo sempre será definida pelas 

partes (comprador/importador e vendedor/exportador) quando realizarem a opção pela 

modalidade de Incoterms que regerá as obrigações de cada uma delas em relação à escolha do 

transportador marítimo (armador), à entrega da mercadoria, ao destino, aos custos e aos seguros. 

 

4.2       CONTRATO DO TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS E LEGISLAÇÃO 

 

Superada a fase de compra e venda internacional, a estrutura do 

transporte internacional marítimo de cargas possui sua base jurídica no Conhecimento de 

Embarque45, também dito Conhecimento de Transporte ou Conhecimento de Carga (em inglês, 

Bill of Lading), e, na prática comercial e maritimista, chamado apenas de “BL”, termo que 

adotaremos adiante neste trabalho ao nos referirmos ao documento.   

Definido e contratado o transporte, o transportador marítimo (carrier) 

emite o BL, que é assinado pelo comandante do navio, sendo, assim, confirmado o recebimento 

da carga a bordo. Isso faz que o documento seja tido como um título de crédito e se torne a 

existência escrita do contrato de transporte marítimo. 

Constam no BL as condições do transporte como origem, destino, preço 

do frete, responsabilidades por danos/avarias, consignatário da carga no porto de destino, 

 
 
45“O conhecimento de embarque, que em inglês é o denominado Bill of Lading, vulgarmente conhecido com 
B/L, tem dentre as suas funções servir como recibo de entrega da carga embarcada, prova da propriedade das 
mercadorias nele identificadas e evidência das condições pactuadas entre o embarcador e o transportador. Essa 
formalização que reflete o pactuado é redigida em inglês, por força de costume e tratado internacional e, como já 
dito, a parte tida como o verso do conhecimento de transporte, diferentemente do que muitos pensam, começa 
pela descrição dos seus TERMS AND CONDITION, isto é, dos seus Termos e Condições, caracterizadas como 
cláusulas gerais do contrato, e, em seguida, são preenchidas, na parte tida como da frente, as cláusulas 
específicas que o compõem. As especificações para embarque são fornecidas pelo exportador e também 
preenchem o verso do B/L. Além das já descritas, consta, ainda, o nome do embarcador, consignatário e 
notificado, a descrição da mercadoria, peso, medidas, marcas, tipo de embalagem, número por produto, e todas 
as especificações que possam se fazer úteis para uma rápida identificação da carga, além de informar o local do 
pagamento do frete e taxas, se prepaid, isto é, na origem, ou collect, que significa dizer que pode ser coletado em 
qualquer lugar, ou destination, isto é, no destino; além de eventuais especificações da cláusula de sobrestadia de 
contêiner como prazos e valores.” (SILVEIRA. Eliana Aló da. 20 anos da judicialização da cobrança de 
sobrestadia de contêiner: o que é e o que mudou no demurrage. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018. p. 62 
[Coleção Pantalassa]) 
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relação e descrição das mercadorias, volumes, pesos etc., no entanto, muitas vezes, as cláusulas 

e condições da demurrage, como o prazo livre de multa (free time) e os valores das diárias não 

constam no documento, sendo apresentadas apenas em um segundo momento, a saber, por 

ocasião da chegada da carga ao destino, quando é exigida a assinatura do Termo de 

Compromisso de Devolução do Contêiner. 

Em nossa legislação, por força do artigo 57546 do Código Comercial 

(Lei nº 556/1850), são definidos alguns itens que devem estar contemplados no Conhecimento 

de Transporte Marítimo ou BL. No entanto, em razão da época em que foi concebido, o código 

é omisso quanto à obrigatoriedade de constarem, expressamente, no documento as condições 

da demurrage de contêiner. 

Dependendo de quem é o contratante dos serviços de transporte 

marítimo diretamente com o armador, o BL pode ser emitido nas modalidades Master ou 

House. O chamado BL House (conhecido como “filhote”) – originário do BL Master, que é 

emitido pelo armador (carrier) ao NVOCC (non-vessel operating  common carrier)47 – é o 

documento gerado pelos agentes de cargas48 quando negociam com terceiros o transporte 

marítimo. 

Dessa forma, pode-se afirmar que, além de evidenciar o contrato de 

transporte marítimo e todas as relações e consequências práticas, comerciais e jurídicas que 

envolvem o embarcador, o transportador e o destinatário final da carga, também constitui prova 

na relação comercial de compra e venda da mercadoria, formalizando em seu bojo relevantes 

informações comerciais, direitos, responsabilidades e obrigações. 

 
46 “O conhecimento deve ser datado, e declarar: 
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.” (BRASIL. Lei nº56, de 25 de junho de 1850. 
Institui o Código Comercial. Art. 575.  Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leimp/1824-
1899/lei-556-25-junho-1850-501245-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 29.julho de 2019) 
 
47 O NVOCC (non-vessel operating common carrier), ou transportador comum não proprietário de navio, é 
considerado em regra um armador, que, sem ter a propriedade ou gestão náutica do navio, realiza o transporte 
marítimo no navio ou navios de armadores efetivamente proprietários ou controladores da expedição marítima, 
operando mediante a compra de espaço, que pode ser físico, ou delimitado por certo número de contêineres, de 
uma parte do navio e vendendo esse espaço aos interessados no transporte daquela linha, podendo caso a caso 
consolidar ou não diversas cargas, de diferentes donos em um mesmo contêiner. 
48 Pessoa física ou jurídica que representa os interesses do armador no porto ou país de destino, auxiliando na 
parte operacional ou comercial. 
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Assim, o BL é parte basilar da estrutura jurídica de transporte marítimo 

internacional, pois é por meio dessa contratação que são gerados todos os demais efeitos do 

transporte, em especial aqueles observados quando da entrega da mercadoria no porto ou 

terminal de destino ao consignatário da carga e seus reflexos em torno da obrigação da 

devolução do contêiner, os quais podem ensejar ou não a o pagamento de demurrage. 

 

4.2.1    Aplicação de tratados internacionais 

O ordenamento jurídico brasileiro, através do artigo 73049 do Código 

Civil, esclarece que, pelo contrato de transporte, “alguém se obriga, mediante retribuição, a 

transportar, de um lugar para o outro, pessoas ou coisas”. Nossa legislação também permite a 

aplicação de tratados internacionais,50 “desde que não contrariem as disposições” do código. 

No que tange à aplicação de tratados internacionais ao transporte 

marítimo, vale lembrar que as Regras de Haia-Visby, o Protocolo DES, o Cogsa e as Regras de 

Hamburgo tratam, em geral, da responsabilidade do armador no transporte marítimo 

internacional em relação ao BL, danos e avarias nas cargas, mas não especificamente da 

demurrage, cada qual com suas especificações e determinantes de responsabilidades, razão pela 

qual não serão destacados neste estudo. 

 

4.2.2    Cláusula de eleição de foro 

Não obstante, vale destacar os entendimentos sobre a interpretação51 da 

cláusula de eleição de foro internacional no Conhecimento de Transporte ou BL, bem como a 

 
49 “Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para o outro, 
pessoas ou coisas.” (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. art. 730. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
50 “Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as 
disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções 
internacionais.” (Ibidem, art. 732) 
51“A regra do direito internacional privado brasileiro atinente a lei aplicável aos contratos, em geral, evidencia 
que as obrigações serão qualificadas e regidas pela lei do país em que se constituírem, conforme versa o art. 9º 
da Lei de Introdução ao Código Civil. Assim, nos contratos entre presentes (art. 9º, caput, da LICC) lei aplicável 
aos contratos é a do local de celebração do contrato; nos contratos entre ausentes, a lei aplicável é a de onde 
residir o proponente (v. § 2º do art. 9º da LICC). Na falta de escolha da lei ou invalidade desta, valerá a lex fori, 
ou seja, a lei do lugar no qual se desenvolve o processo que determinará a lei aplicável ao contrato. No direito 
brasileiro, como regra, a autonomia da vontade é admissível na escolha do foro. Consequentemente, a cláusula 
de eleição de foro vem sendo aceita pela doutrina e considerada, em geral, válida consoante a Súmula n. 335 do 
STF”. [...]. “Destarte, no que concerne aos contratos de transporte cuja evidência e prova decorre do BL, 
documento eminentemente de adesão, não se tem aceito a autonomia da vontade relativa a eleição de foro. As 
particularidades que especificam a questão remetem a situação fática de o litígio ser julgado no Brasil em 
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atual prática de mercado da eleição de foro (territorial) fixada no Termo de Compromisso de 

Devolução do Contêiner. 

O Brasil não foi consignatário desses acordos, à exceção das Regras de 

Hamburgo, as quais, entretanto, não ratificou, logo não se aplicam no país tratados 

internacionais em relação à eleição de foro internacional. 

Dessa forma, quanto à efetiva aplicação das convenções e regras 

internacionais em relação ao foro, destacamos que a cláusula de eleição de foro no BL, em 

razão de seu caráter de adesão e consequente afastamento da autonomia das vontades, não é 

tradicionalmente aceita no Brasil, mantendo-se a competência do julgamento com a Justiça 

brasileira, nos termos do artigo 2152 do Código de Processo Civil.  

Assim, a competência do julgamento das ações decorrentes do contrato 

de transporte internacional marítimo, ante o caráter de adesão do BL e as circunstâncias do 

domicílio do réu e do local onde deve ser cumprida a obrigação, acaba sendo da Justiça 

brasileira, com o trâmite das ações judiciais no Brasil, não no exterior. 

Os armadores, por sua vez, quando envolvidos em ações judiciais de 

cobrança de demurrage, não fazem nenhuma questão de levar as discussões para outro lugar, 

pois, observada a atual tendência de interpretações do Poder Judiciário no Brasil, aqui são muito 

poucas as possibilidades de não obterem resultado em seu favor. 

Em relação à eleição do foro territorial, diante do disposto no Termo de 

Compromisso de Devolução de Contêiner, sabe-se que  

[...] essa competência originária do quanto disposto em lei somente 
será derrogada em havendo a cláusula de eleição de foro, a qual para 
os contratos de transporte marítimo em todos os casos estudados e 
anexados foi mantido o foro da comarca declinada no termo de 
entrega de contêiner e que é apresentado pelo aderente na relação 

 
decorrência do art. 12 da Lei de Introdução ao Código Civil c/c arts. 88 a 90 do Código de Processo Civil, 
mesmo na hipótese usual de no BL constar cláusula de eleição de foro estrangeiro, ainda que haja a 
aplicabilidade das Regras de Haia-Visby, de Hamburgo ou Cogsa, ou um direito estatal estrangeiro, por força do 
disposto no art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil.” (MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de 
direito marítimo. Barueri, SP: Manole, 2008. vol. II p. 317-319) 
52 “Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: 
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; 
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. 
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica 
estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.” (BRASIL. Lei º13.105, 16 de março de 2015. Institui o 
Novo Código de Processo Civil. art. 21. Disponível em: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/507525> 
Acesso em: 29 de julho de 2019) 
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contratual, não sendo considerado o foro eleito no contrato de 
transporte, em razão do mesmo de este ser estrangeiro.53 
 
Dessa forma e na prática, a competência estabelecida no contrato de 

transporte marítimo em relação ao foro territorial nacional que irá julgar a causa não interfere 

nem afasta o reconhecimento da cláusula de eleição de foro presente no Termo de Compromisso 

de Devolução de Contêiner, no qual, na maioria dos casos, é indicado o foro da Comarca de 

Santos – SP54, mesmo que a obrigação do local de entrega da unidade de carga seja em outra 

cidade ou estado. 

É importante destacar que a alegação de incompetência em razão da 

territorialidade, por ser de ordem relativa, se não for declarada de ofício pelo juiz antes da 

contestação, deverá a parte ré arguir na contestação sob pena de preclusão, a exemplo do 

acórdão55 catarinense sobre o tema envolvendo o conflito negativo de competência em ação de 

cobrança de demurrage. 

 

4.2.3    Legislação aplicável 

Conforme já exposto, nunca existiu no Brasil uma legislação federal 

que tratasse especificamente da previsão legal e dos entraves jurídicos originados das cobranças 

de demurrage de contêineres. 

Na ausência de uma legislação específica sobre o tema, o Decreto-Lei 

no 4.657/1942, conhecido como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, traz 

 
53 SILVEIRA. Eliana Aló da. 20 anos da judicialização da cobrança de sobrestadia de contêiner: o que é e o 
que mudou no demurrage. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018. Coleção Pantalassa. p. 51. 
54 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. AC 1026793-29.2017.8.26.0562. Competência. 
Foro de eleição. 23ª Câmara de Direito Privado. Relator Des. J. B. Franco de Godoi. Publ. 22 de julho de 2019. 
Preliminar rejeitada. Recurso nesta parte improvido. E ainda: SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São 
Paulo. AC 1022421-03.2018.8.26.0562. 16ª Câmara de Direito Cível. Relator Des. Simões de Vergueiro. Julg. 5 
de junho de 2019; e SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. AC 1023988-69.2018.8.26.0562. 
19ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Daniela Menegatti Milano. Julg. 15 de maio de 2019.  
55 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Conflito de competência. Autos 0000116-
02.2019.8.24.0000. Ação de cobrança de sobreestadia de container (demurrage). 1ª Câmara de Direito 
Comercial. Relator Des. Rogério Mariano do Nascimento. Julg. 7 de fevereiro de 2019. "O art. 63, §3°, do Novo 
CPC prevê que o juiz só poderá atuar de ofício antes da citação do réu, de forma que depois de realizado tal ato 
processual o juiz deixa de ter o poder de declarar a incompetência relativa de ofício. Caso o juiz não reconheça 
liminarmente a nulidade da cláusula de eleição de foro abusiva e determine a citação do réu, o prazo para a 
alegação de tal abusividade é o da contestação, devendo a matéria ser alegada em preliminar sob pena de 
preclusão. A regra prevista o §4° do art. 63 do Novo CPC tem o mérito de reafirmar que, embora o juiz possa 
conhecer a matéria de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro não se torna matéria de ordem pública, 
devendo por isso ser alegada pelo réu em prazo preclusivo." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo 
Código de Processo Civil comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018. p. 109)  
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expressamente o conteúdo do art. 4o, que rege o seguinte: “Quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” – e é 

isso o que efetivamente vem sendo construído pela jurisprudência. 

Atualmente, além das disposições aplicáveis do Código Civil, em 

especial as relacionadas à prescrição, temos a Resolução Normativa nº 18/2017 (ANTAQ), que 

reservou a Seção III (Da sobre-estadia do contêiner) para tratar do tema, nos artigos 19 a 21, e 

a Lei nº 9.611/98, que trata do Operador de Transporte Multimodal. Nenhuma delas, todavia, 

adentra critério mais profundo quanto ao seu regime jurídico, ambas tratando apenas de 

conceitos operacionais e regras de informações e transparência.  

Nosso Código Comercial (Lei nº 556/1850) contempla, em sua segunda 

parte, o comércio marítimo, mas somente as questões ligadas ao afretamento de navios, sendo, 

de todo, omisso acerca do tema da demurrage de contêineres, o que se explica até mesmo por 

uma questão temporal, visto que o fenômeno da conteinerização no transporte internacional 

marítimo ocorreu efetivamente no Brasil após a década de 1980, mais de cem anos depois da 

edição do Código Comercial, que, vale lembrar, data de 1850. 

Houve uma tentativa de preencher essa lacuna legal com o projeto de 

lei do Código Comercial - PL nº 1.572/2011 e suas Emendas nº 56/2011 e nº 215/2011. 

A Emenda nº 56/2011 foi proposta em 18/12/2012 e nela é oportuno 

destacar a redação do artigo 11156, que contém, expressamente, a previsão e o direito à cobrança 

da sobre-estadia (demurrage) do contêiner.  E, ainda, o artigo 11257 contém a exigência de 

prova documental escrita (contrato ou Conhecimento de Transporte), a redação do artigo 11458 

permite a execução como título executivo extrajudicial, e o artigo 11859 possibilita a exigência 

de garantia real ou fidejussória a constar no termo de compromisso ou instrumento apartado.   

 
56 “Art. 111. É lícita a previsão de cobrança pelo transportador e contraprestação pela sobrestadia de unidade de 
carga, se, no seu embarque ou desembarque, ela ficar retida por período superior ao acordado contratualmente.” 
(BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei nº 1.572/2001. Institui o Código Comercial. [Arquivado].  
Emenda nº 56. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1051447&filename=EMC+56/2012
+PL157211+%3D%3E+PL+1572/2011>. Acesso em: 30 de julho de 2019) 
57 “Art. 112. A sobrestadia de unidade de carga somente poderá ser cobrada pelo transportador se estiver 
expressamente prevista no contrato ou no conhecimento.” (Ibidem) 
58 “Art. 114. O termo de unidade de carga que preencher os requisitos previstos neste artigo, devidamente 
assinado por duas testemunhas e acompanhado do respectivo contrato ou conhecimento, consiste em título 
executivo extrajudicial. [...].” (Ibidem) 
59 “Art. 118. É lícita a exigência de prestação de garantias reais ou fidejussórias para as obrigações decorrentes 
da sobrestadia de unidade de carga, podendo a garantia ser prestada no próprio termo de recebimento do 
container ou em instrumento apartado.” (Ibidem) 
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A Emenda nº 215/2011, que foi proposta em 28/4/2015, trouxe, porém, 

alterações no artigo 11160, retirando do texto a palavra “contraprestação”, no artigo 11261, 

incluindo os “usos e costumes do porto”, o que demonstra claro retrocesso, e no artigo 114, 

retirando do texto a exigência de demonstrar a periodicidade e a gradação da penalidade de 

sobre-estadia. 

Não obstante, o projeto de lei do Código Comercial - PL nº 1.572/2011 

não evoluiu e já foi arquivado. 

 Encontra-se em trâmite o PL nº 487/2013, que, em sua Subseção III, 

“Da Sobre-estadia de unidades de carga”, trata, dos artigos 869 a 876, das questões ligadas à 

demurrage. A última informação de que dispomos é que, em 3 de janeiro de 2019, o projeto 

estava em secretaria, pronto para deliberação em plenário, de acordo com o site oficial do 

Senado Federal.62 

Na redação do PL nº 487/2013, em relação à demurrage ou sobre-

estadia, o legislador retornou em grande parte aos moldes do texto da Emenda nº 56, evitando 

ajustes desnecessários como os que constavam da Emenda nº 215. 

No artigo 86963, consta a previsão legal da cobrança; em seguida, o 

artigo 87064 traz a obrigatoriedade de que ela conste, expressamente, em contrato ou no 

Conhecimento de Transporte, mantém o reconhecimento de título executivo extrajudicial, 

desde que preenchidos os requisitos do artigo 87265, permite a busca e apreensão após trinta 

 
60 “Art. 111. É lícita a previsão de cobrança pelo transportador de sobrestadia de unidade de carga, se, no seu 
embarque ou desembarque, ela ficar retida por período superior ao acordado contratualmente.” (BRASIL. 
Câmara dos Deputados. Projeto de lei 1.572/2001. Institui o Código Comercial. [Arquivado].  Emenda nº 215. 
Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1215743>. 
Acesso em: 30 de julho de 2019) 
61 “Art. 112. A sobrestadia de unidade de carga somente poderá ser cobrada pelo transportador se estiver 
expressamente prevista no contrato ou no conhecimento, e, na sua falta, segundo os usos e costumes do porto.” 
(Ibidem) 
62 BRASIL Senado Federal. Projeto de Lei 487/2013. Reforma o Código Comercial. Disponível em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437>. Acesso em: 20 de julho de 2019. 
63 “Art. 869. É lícita a previsão de cobrança pelo transportador de contraprestação pela sobrestadia de unidade de 
carga, se, no seu embarque ou desembarque, ela ficar retida por período superior ao acordado contratualmente.” 
(BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei 487/2013. Reforma o Código Comercial. Disponível em: < 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437>. Acesso em: 30 de julho de 2019) 
64 “Art. 872. A sobrestadia de unidade de carga somente pode ser cobrada pelo transportador se estiver 
expressamente prevista no contrato ou no conhecimento.” (Ibidem) 
65 “O termo de retirada de unidade de carga que preencher os requisitos previstos neste artigo, devidamente 
assinado por duas testemunhas e acompanhado do respectivo contrato ou conhecimento, consiste em título 
executivo extrajudicial. Parágrafo único. O Termo referido no caput deve conter: 
I – A identificação do embarcador e do consignatário da carga;  
II – A identificação das unidades de carga que estão sendo retiradas.  
III – O prazo para a devolução livre de cobrança de encargos.  
IV – O valor, a periodicidade e a gradação da penalidade pela sobrestadia.” (Ibidem) 
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dias da não devolução da unidade de carga, nos termos do artigo 874, e ainda mantém a 

possibilidade da exigência de garantias reais ou fidejussórias, a constar no Termo de 

Compromisso ou em instrumento apartado, conforme texto do artigo 87566. 

Entretanto, para fins deste trabalho, optamos por não examinar mais a 

fundo o PL 487/2013, uma vez que, no momento, não configura mais que uma expectativa 

ainda não concretizada.    

Assim, na ausência de uma legislação específica, é a jurisprudência 

nacional que vem guiando as interpretações jurídicas acerca do regime jurídico aplicável, da 

prescrição, das obrigações e da limitação de responsabilidades relacionadas à demurrage de 

contêineres no Brasil. 

 

4.3      COBRANÇA DA DEMURRAGE: QUESTÕES CONTROVERSAS 

Como já exposto, a cobrança da demurrage de contêiner no Brasil 

originou-se do fato e do entendimento pacífico de que o contêiner faz parte do navio. Assim, 

se a caixa de transporte não estiver acoplada à embarcação e pronta para o início da expedição 

marítima seguinte, o armador sofrerá o prejuízo decorrente da ausência do compartimento na 

embarcação, isto é, a perda de oportunidade de exercer sua atividade-fim, qual seja, o frete, 

nascendo daí o fundamento jurídico, atualmente entendido como de regime jurídico 

indenizatório, que visa à reparação desse dano. 

 O embasamento legal para confirmar o entendimento de que o 

contêiner faz parte do navio vem do artigo 3º da Lei nº 6.288/1975, segundo o qual “o contêiner 

não constitui embalagem das mercadorias, sendo considerado sempre um equipamento ou 

acessório do veículo transportador”, e do artigo 24 da Lei nº 9.611/1998, segundo o qual “a 

unidade de carga não é considerada embalagem e faz parte integrante de um todo”.   

 
66 “Art. 875. É lícita a exigência de prestação de garantias reais ou fidejussórias para as obrigações decorrentes 
da sobrestadia de unidade de carga, podendo a garantia ser prestada no próprio termo de recebimento do 
container ou em instrumento apartado.” (BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei 487/2013. Reforma o Código 
Comercial. Disponível em: < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/115437>. Acesso 
em: 30 de julho de 2019) 
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Quanto ao dever de reparar esse prejuízo pela não devolução, em 

meados de 1980, sob o manto da “analogia” e dos “usos e costumes” do direito marítimo, o 

Poder Judiciário e boa parte da doutrina, ante a ausência de norma positivada específica sobre 

o tema, equipararam a demurrage de contêineres às regras do Código Comercial (Lei nº 

556/1850) aplicadas à demurrage de navios. 

Na ocasião, quando se iniciava o uso de contêineres no transporte 

internacional marítimo, e em face das situações jurídicas a serem interpretadas e julgadas, era 

pertinente tal uso da analogia e a aplicação dos costumes, porém, atualmente, não há mais 

razões para conservar, na prática, esse entendimento. 

A aplicação dos usos e costumes locais deve ser restrita, pois não devem 

eles ser reguladores das relações contratuais, salvo quando haja razões muito especiais, jamais 

de forma generalista, conforme crítica e posição de Hugo Tiberg.67 

Justifica-se a crítica à manutenção de interpretação da demurrage com 

base na analogia e usos e costumes, porque a parte não revogada do Código Comercial foi 

elaborada em 1850, data em que nem sequer existia o uso de contêineres no transporte marítimo 

mundial. Como não é demasiado reforçar, o uso de tais unidades de carga só começou 

efetivamente no Brasil após 1980, praticamente mais de cento e trinta anos após a entrada em 

vigor do Código Comercial. 

Todo o conteúdo legal do Código Comercial era voltado para o 

comércio e a realidade do fim do século XIX, inclusive o próprio navio (embarcação), o que 

não pode ser equiparado com os dias de hoje. 

A interpretação dos negócios jurídicos mediante a boa-fé e a utilização 

dos usos e costumes do lugar já vem consagrada no artigo 11368 do Código Civil.  

O atual dinamismo do comércio global, acompanhado de grandes 

avanços tecnológicos, capazes de garantir a existência de rotas seguras e fixas de navios, o uso 

de tecnologia avançada de navegação, a gestão mais eficiente (carga/descarga) nos 

 
67 “The unrestrained application of local "customs" practiced extensively in the latin law systems seems therefore 
to have little to commend it. Local customs are not suitable regulators of the contractual relationship where more 
general norms are available and can be used, and unless special reasons can be adduced they should not be 
allowed to encroach upon the field of the general law. The general policy towards them should be restrictive.” 
(TIBERG. Hugo. The law of demurrage. 5th ed. London: Thomson Reuters, Sweet & Maxwell, 2013. p. 118) 
68 “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.” 
(BRASIL. Código Civil. art. 113) 
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portos/terminais e a informatização internacional de sistemas, privados ou públicos, 

naturalmente fomenta novas relações entre os entes.  

Na prática atual, naquilo que especificamente nos interessa neste 

trabalho, cumpre salientar a utilização de leasing de contêineres por significativa parte dos 

armadores no transporte marítimo internacional. Tal circunstância faculta-lhes plenas 

condições de, a qualquer tempo, substituir as caixas para não atrasar ou impedir o início da 

viagem. 

Ainda que se leve em consideração o custo que o armador teria nesses 

casos, chama a atenção a discrepância entre quanto se paga por uma diária de leasing de 

contêiner e quanto se cobra pela diária do mesmo contêiner a título de demurrage.  

Os armadores pagam hoje por uma diária de leasing de um contêiner 

cerca de US$ 1 (um dólar) e cobram sobre o mesmo contêiner do importador/consignatário da 

carga aproximadamente US$ 95 (noventa e cinco dólares) por dia de demurrage no primeiro 

período (contêiner reefer), podendo chegar o valor a mais de US$ 340 (trezentos e quarenta 

dólares) por dia, ainda no caso de contêiner reefer, após o décimo quinto dia de atraso. 

Assim, independentemente de a origem da cobrança da demurrage ser 

feita com base no BL ou no Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner, com suas 

consequências jurídicas e até mesmo comerciais, o tema deve ser interpretado à luz do direito 

e da realidade atual, e não mais com fundamento em conceitos e bases fáticas do século XIX, 

sob pena de consagrar uma injustiça nas relações entre as partes 

(exportador/importador/armador), em relação à isonomia de tratamento, prejudicando e 

trazendo flagrante insegurança às operações do comércio internacional. 

 

4.3.1    Contrato de transporte marítimo da carga vs contrato de afretamento de navio 

Quando o tema é demurrage de contêiner, veem-se na doutrina e na 

jurisprudência69 frequentes distorções de conceitos jurídicos, que dão origem a graves erros de 

interpretação e à formação de decisões equivocadas. Não raro, tais distorções advêm de não se 

 
69“Outro motivo para a insegurança jurídica vista nos tribunais é a confusão de diversos conceitos. Esta confusão 
é muitas vezes gerada por especialistas na advocacia marítima, com o fim de proteger o interesse de seus clientes 
(geralmente armadores), que vêm acarretando a distorção de diversos conceitos e, principalmente, a formação de 
perigosos precedentes judiciais que não coadunam com os princípios gerais de direito privado, como a função 
social do contrato, o equilíbrio entre as partes, dentre outros.” (MOYSES FILHO, Marco Antônio e SILVA, 
Renã Margalho. In: MARTINS, Eliane M. Octaviano; OLIVEIRA, Paulo Henrique Reis de (Orgs.). Direito 
marítimo, portuário e aduaneiro: temas contemporâneos. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2017. p. 371) 
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diferenciarem as modalidades de contrato de afretamento de navios e de contrato de transporte 

internacional marítimo de cargas.  

É essencial para a compreensão do tema, portanto, que em nenhuma 

hipótese se confunda o contrato de transporte internacional marítimo de mercadorias, 

evidenciado pelo BL, com os tipos de contrato de afretamento de navios. 

O contrato de afretamento envolve a devolução da embarcação (navio) 

fora do laytime ou layday, e o contrato de transporte trata da devolução do contêiner fora do 

prazo (free time), com base no BL ou Conhecimento de Transporte ou no Termo de 

Compromisso de Devolução de Contêiner. 

Trata-se de fatos diferentes, originados de tipos de contrato e objetos 

diferentes, com consequências práticas jurídicas diferentes, tendo de comum apenas o “atraso” 

ou “demora” na devolução do bem. 

O foco deste trabalho são as contratações de transporte internacional 

marítimo em navios de linha (ou “liners”)70. Cumpre fazer essa importante ressalva, pois assim 

limitamos nossas observações às questões que envolvem a ocorrência da demurrage de 

contêineres, deixando claro que esta não se confunde com a demurrage de navio. 

Os contratos de afretamento devem ser analisados da ótica da relação 

entre o fretador (dono navio) e o afretador (armador), segundo a qual o afretador terá à sua 

disposição o navio, devendo devolvê-lo dentro do prazo estipulado entre as partes, sob pena de 

pagar pela demurrage referente aos dias de atraso em relação ao layday ou laytime. 

No Brasil, existem três definições legais de modalidades de contrato de 

afretamento de navios. Nos termos constantes nos incisos I, II e III do artigo2º71 e nas 

 
70 São “navios que percorrem sempre a mesma linha, fazendo parte ou não de uma conferência de frete ou 
operação Joint Ventures. Têm rota certa e com portos de escalas predeterminados, saídas marcadas com 
antecedência e anunciadas em jornal. As cargas que são transportadas por estes navios têm seu frete cotado em 
tarifa de frete fixa e por prazo determinado [...].” (GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do 
direito marítimo. 3. ed. atualizada, revista e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p. 100) 
71 “Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da 
embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação; 
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou 
parte dela, para operá-la por tempo determinado; 
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se obriga a colocar o todo ou parte de uma 
embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais viagens [...].” 
(BRASIL. Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997. Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras 
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9432.htm>. Acesso em: 30 de julho 
de 2019) 
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especificações do artigo 56672 do Código Comercial (Lei nº 556/1850)73 e da Lei nº 

9.432/199774, são modalidades de “contratos de afretamento ou fretamento”: i) - “a prazo” ou 

“a tempo”; ii) -  “a casco nu; e/ou iii) - “por viagem”. Em todos, o objeto principal é o uso e 

gozo do navio durante um determinado tempo para fins de transporte, sob pena de pagar pela 

demurrage no caso de atraso na devolução do navio (embarcação). 

No contrato de transporte marítimo, a relação se dá entre o 

embarcador75 ou carregador (shipper) e o armador transportador (carrier), com efeitos jurídicos 

absorvidos pelo dono da carga ou consignatário (consignee), cujo objetivo principal é 

transportar a carga de um porto de origem a um porto de destino, com pontualidade, segurança 

e zelo, até que ela seja entregue ao consignatário. Este, após o recebimento da carga, que estará 

acondicionada dentro do(s) contêiner(es), terá um determinado tempo livre (free time) para 

desocupar o contêiner e devolvê-lo no local e prazo acordado, sob pena de pagamento de 

demurrage no caso de atraso na devolução do contêiner. 

Tais distinções são fundamentais, pois o instituto da demurrage de 

navios nasceu há uma centena de anos e, de lá para cá, vem sendo tratado mediante os usos e 

costumes da lex mercatoria, aplicada desde seus primórdios em situações que envolvem o 

atraso na entrega dos navios pelo afretador76. Este, quando ultrapassa o tempo de estadia 

 
72 C. Comercial. Art. 566 - O contrato de fretamento de qualquer embarcação, quer seja na sua totalidade ou em 
parte, para uma ou mais viagens, quer seja à carga, colheita ou prancha. O que tem lugar quando o capitão recebe 
carga de quanto se apresentam, deve provar-se por escrito. No primeiro caso o instrumento, que se chama carta-
partida ou carta de fretamento, deve ser assinado pelo fretador e afretador, e por quaisquer outras pessoas que 
intervenham no contrato, do qual se dará a cada uma das partes um exemplar; e no segundo, o instrumento 
chama-se conhecimento, e basta ser assinado pelo capitão e o carregador. Entende-se por fretador o que dá, e por 
afretador o que toma a embarcação a frete.  (BRASIL. Lei nº56, de 25 de junho de 1850. Institui o Código 
Comercial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htm. Acesso em: 4 de março 
de 2019) 
73 BRASIL. Lei nº556, de 25 de junho de 1850. Institui o Código Comercial. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htm>. Acesso em: 4 de março de 2019. 
74 BRASIL. Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997. Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá 
outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9432.htm> Acesso em: 4 de 
março de 2019. 
75 “Art. 2. [...]. XII - embarcador: todo aquele que embarca mercadoria no transporte marítimo e consta nesta 
qualidade no conhecimento de carga ou BL, podendo ser responsável ou não pela contratação do referido 
transporte [...].” (BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil/ Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários [ANTAQ]. Resolução Normativa nº18. Brasília. DF: MTPAC/ANTAQ, 21 dez. 2017) 
76 “Desde os primórdios da navegação comercial, os armadores ou os operadores de navios armados, em sede de 
contrato de afretamento, especialmente na modalidade por viagem – Voyage Chartes Party/VCP -, já se 
conscientizaram da importância em limitar o tempo concedido ao afretador para as operações de carga e/ou 
descarga, de forma a terem os navios “de volta”, sem demora, visando evitar os prejuízos oriundos de 
interrupções no fluxo de atividade empresarial de transporte marítimo a que se propõem.” (SILVA. Paulo 
Roberto Ramos e CASTRO. Maud Vianna. In: MARTINS, Eliane M. Octaviano; OLIVEIRA, Paulo Henrique 
Reis de (orgs.). Direito marítimo, portuário e aduaneiro: temas contemporâneos. Belo Horizonte: Arraes 
Editores, 2017.  p.383) 
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(laytime ou layday) no porto, concedido em contrato para descarregamento ou carregamento, 

incorre na demurrage em relação ao navio. 

Já a origem da demurrage de contêiner é muito mais recente,77 visto 

que, o transporte marítimo passou a utilizar contêineres somente após o ano de 1937.78 

Examinadas as diferenças entre os tipos de contrato que podem gerar 

demurrage, cumpre reforçar que a equiparação da demurrage de contêineres, por analogia aos 

usos e costumes do direito marítimo, com a demurrage de navio, na ausência de previsão legal 

específica no ordenamento jurídico brasileiro, mediante lacuna legislativa, vem trazendo aos 

operadores do direito e do comércio internacional problemas de ordem legal e comercial em 

relação à isonomia de tratamento entre as partes, em especial quanto às regras de aplicação da 

prescrição.   

 

4.3.2    Prescrição 

 

A prescrição, que é a perda da pretensão ao direito material,79 por tratar-

se de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de 

jurisdição80 pela parte interessada ou pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, extinguindo o 

processo com julgamento de mérito,81 logo trata-se de poderoso argumento de defesa a quem 

lhe possa aproveitar. 

 
77“A secular e crescente atividade global de transporte marítimo de mercadorias deu azos a significativas 
questões polêmicas, com destacada relevância a demurrage de navio, tão antiga quanto o próprio transporte de 
cargas, e, recentemente, a demurrage de contêiner, ambas objeto de sobejas controvérsias, pois resultam em 
pesados encargos, que extrapolam o frete marítimo contratado, onerando, destarte, o transporte em si, e, por via 
de consequência, o preço final dos objetos transportados”. (Ibidem. p.396)  
78 “Somente em 1937, o americano Malcom McLean, então motorista e dono de uma pequena transportadora 
rodoviária, ao observar o lento embarque de fardos de algodão no porto de Nova York, concebeu a ideia de 
armazená-los em grandes caixas de aço, formatadas a semelhança de cofres, para que através delas as 
mercadorias pudessem ser diretamente embarcadas nos navios”. (CHAVEZ, Erico Lafranchi Camargo. In: 
MARTINS, Eliane M. Octaviano; OLIVEIRA, Paulo Henrique Reis de (orgs.). Op. cit. p. 316) 
79 “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a que se extingue, pela prescrição, nos prazos a 
que aludem os arts. 205 e 206.” (BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
 
80 “Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.” 
(Ibidem) 
81 Código de Processo Civil: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:  
[...] 
II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.” (BRASIL. Lei 
º13.105, 16 de março de 2015. Institui o Novo Código de Processo Civil. Disponível em: 
< http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/507525> Acesso em: 29 de julho de 2019)   
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Não obstante, deve haver previsão legal para sua aplicação e, no caso 

específico da demurrage aplicada a contêineres, jamais existiu no ordenamento jurídico 

brasileiro legislação específica que contemplasse, expressamente, o tema. 

O Código Comercial de 1850, o qual tratava, em sua primeira parte, 

especificamente de assuntos comerciais da época (Do Comércio em Geral) e, em sua segunda 

parte, do comércio marítimo (Do Comércio Marítimo), direcionava suas regras para operações 

com os navios e suas particularidades. Não considerava os contêineres, naturalmente, visto que 

esses cofres nem sequer existiam naquela época. Assim, tratou em sua primeira parte no item 3 

do artigo 44982 da prescrição para demurrage ou sobre-estadia de navios. 

O Superior Tribunal de Justiça no passado enfrentou o tema da 

prescrição do direito de pleitear a cobrança da demurrage de contêiner, quando do julgamento 

do REsp 176.903/PR, publicado em 09/04/2001, em que, por analogia e com base no item 3, 

do art. 449 do Código Comercial (1850), entendeu ser devida a aplicação do prazo de prescrição 

ânuo para a demurrage de contêiner, comparando-a com a demurrage de navio, ou seja, naquela 

época o tribunal se baseou na analogia para aplicar o direito em que pese não ter expressa 

disposição legal.  

Ocorreu que, enquanto não revogado pelo artigo 2.04583 do Código 

Civil de 2002, na mesma linha de acolher a demurrage de contêineres por analogia e pelos usos 

e costumes da lex mercatoria, restou pacífico até o ano de 2002, seja na doutrina, seja na 

jurisprudência, que o prazo para a cobrança da sobre-estadia (como no texto legal) ou 

demurrage de contêiner, era de um ano, contado da data de devolução do contêiner. 

Porém, após a revogação da primeira parte do Código Comercial de 

1850 pelo Código Civil de 2002, incluindo o artigo 449, surgiram diversas outras teses de 

prazos prescricionais aplicados à demurrage de contêineres, causando enorme insegurança 

jurídica e divergência de entendimentos quanto à aplicação da prescrição da cobrança. 

 
82 “Art. 449 – Prescrevem igualmente no fim de 1 (um) ano: 
[...] 
3 – As ações de frete e primagem, estadias e sobreestadias, e as de avaria simples, a contar do dia da entrega da 
carga.” (BRASIL. Lei nº56, de 25 de junho de 1850. Institui o Código Comercial. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leimp/1824-1899/lei-556-25-junho-1850-501245-publicacaooriginal-1-
pl.html>. Acesso em: 29.julho de 2019) 
83 Código Civil: “Art. 2.045. Revogam-se a Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil e a Parte 
Primeira do Código Comercial, Lei no 556, de 25 de junho de 1850.”  (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
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O tema só foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça84 no ano de 

2015, sob o entendimento da própria legislação civil, tendo sido estabelecido que o prazo de 

prescrição para a demurrage de contêiner será de 5 (cinco) anos, com base no inciso I do § 5o 

do artigo 20685 do Código Civil, quando houver contrato  passível de auferir o valor da 

demurrage, e  de 10 (dez) anos, com base no artigo 20586 do Código Civil, quando não houver 

contrato, o que vem sendo seguido atualmente pelos demais tribunais87. 

Novamente se demonstra que, quando o tema é a demurrage de 

contêiner, nem isonomia nem coerência são os termos mais adequados para entender  o assunto, 

pois, se já havia sido estabelecido de forma pacífica, com fundamento no direito 

consuetudinário, que, com base no item 3 do artigo 449 do Código Comercial de 1850, o qual 

era sistematicamente aplicado nos casos de demurrage de navios, devido aos usos e costumes 

recepcionada também para a demurrage de contêineres, por que não manter esse entendimento 

com a revogação do artigo?  

De forma contrária, até hoje a demurrage de contêiner é cobrada e 

aceita no Brasil por força dos mesmos usos e costumes sem nunca ter recebido expressa 

formalização legal nem ter sido regulada na legislação pátria.   

Conforme se verá adiante, do voto consagrador das teses de 5 (cinco) e 

10 (dez) anos para a aplicação da prescrição nos casos de demurrage de contêiner, nota-se a 

absoluta incongruência com o que vinha sendo aplicado no direito brasileiro antes de 2002, em 

 
84 “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 inexiste prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a 
prescrição em 10 (dez) anos.”  (BRASIL.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.340.041. Relator 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julg. 24 de junho de 2015. Publ. 4 de setembro de 2015)  
85 “Art. 206. Prescreve: 
[...] 
§ 5o Em cinco anos: 
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular [...].” (BRASIL. 
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 
2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 
2019) 
86 “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” (Ibidem) 
87 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. 2ª Turma de Direito Privado. Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência 0127698-38.2013.8.26.0000. Ação de cobrança de sobre-estadia de 
containers. Relator Des. Manoel Mattos. Public. 28 de maio de 2014. 
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que, sem expressa previsão legal, se equiparou o prazo da demurrage de contêiner ao prazo da 

demurrage de navio, por força do artigo 449, do Código Comercial. 

No entanto, em nítido uso da analogia e dos costumes, pois naquela 

época (1850) não existiam contêineres, quando da recente análise do tema, no sentido de 

equiparar os prazos de prescrição para a demurrage do transporte unimodal e multimodal, o 

relator entendeu que, “em se tratando de regras jurídicas sobre prazos prescricionais, a 

interpretação analógica ou extensiva sequer é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro”88. 

Ademais, o Decreto-Lei no 116/1967, de 25 de janeiro de 1967, o qual 

dispõe sobre as operações inerentes ao transporte de mercadorias por via d’água nos portos 

brasileiros, delimitando responsabilidades e tratando das faltas e avarias, traz em seu artigo 8o89, 

expressamente, que o prazo prescricional para o ingresso de ações por extravio de carga, falta 

de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga é de 1 (um) ano, donde se extrai 

uma das faltas de isonomia no tratamento entre o consignatário (importador) e o armador. 

Em suma, tal entendimento beneficia o armador (carrier) em 

detrimento do usuário (importador) com o prazo de 1 (um) ano para se eximir das 

responsabilidades a seu encargo, referentes a extravio, falta de conteúdo, diminuição, perdas e 

avarias ou danos à carga. 

Entendemos que, em relação à demurrage de contêineres, em face da 

lacuna legislativa, deveria haver mais coerência do Poder Judiciário para que não se desse azo 

a tantos tratamentos, tão diferenciados entre si, situação que têm causado grave dano ao 

princípio de isonomia entre as partes e prejudicado, de forma significativa, as operações 

logísticas do comércio internacional, provocando o aumento de todos os custos da importação 

e, consequentemente, dos produtos industrializados no Brasil. 

Ora, se o instituto da demurrage de contêineres é acolhido por analogia 

com a precedente e histórica demurrage de navios, com base no direito consuetudinário 

marítimo, por que não dar tratamento equilibrado à relação entre o armador e o 

consignatário/importador com base no mesmo princípio? 

 
88 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial 1.340.041. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. 
Julgado em 24 de junho de 2015. Publicado em 4 de setembro de/2015.  
89 Art. 8º Prescrevem ao fim de um ano, contado da data do término da descarga do navio transportador, as ações 
por extravio de carga, bem como as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga. 
(BRASIL. Câmara dos Deputados. Decreto-lei nº 116, de 25 de janeiro de 1967. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-116-25-janeiro-1967-376171-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 30 de julho de 2019) 
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Em 1 (um) ano, o armador se vê livre de suas responsabilidades, 

inclusive indenizações, para com o consignatário/importador ou dono da carga e, de modo 

absolutamente desproporcional, o mesmo consignatário/importador fica exposto pelo prazo de 

5 (cinco) e 10 (dez) anos às suas obrigações e responsabilidades, inclusive o pagamento da 

demurrage, para com o armador. É flagrante a grave discrepância de entendimentos 

jurisprudenciais sobre o tema. 

 Na mesma linha, a Lei no 9.611/1998, de 19 de fevereiro de 1998, 

tratou expressamente da prescrição no transporte multimodal de cargas. Em seu artigo 2290, 

estipulou o prazo prescricional de 1 (um) ano para o não cumprimento das responsabilidades 

decorrentes do transporte. 

Porém, a lei do transporte multimodal traz em sua definição o artigo 

2º91, regendo, expressamente, que o 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.  

Tal conceito legal afasta de imediato a aplicação do prazo prescricional 

de 1 (um) ano, quando não preenchidos seus requisitos, principalmente o fato de o transporte 

ser regido por um único contrato e sob a responsabilidade de um único operador de transporte, 

utilizando mais de uma modalidade. Assim, a jurisprudência92 tem sido rigorosa no sentido do 

preenchimento das exigências para agasalhar a tese prescricional de um ano, que raramente é 

de fato aplicada. 

Na prática diária das operações logísticas no Brasil, todos os 

importadores, consignatários e ou donos das cargas, utilizam mais de uma modalidade de 

transporte para poder receber suas cargas em contêineres no local de destino. 

 
90 “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.” (BRASIL. Lei nº9.611, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre o transporte multimodal 
de cargas e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9611.htm>. 
Acesso em: 30 de julho de 2019) 
91 “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.” (Ibidem) 
 
92 SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação 1017417-82.2018.8.26.0562. Ação de 
Cobrança de Sobrestadia de Contêiner .22ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Edgar Rosa. Julg. j. 30 de maio 
de 2019. E ainda: RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação 0425218-
35.2015.8.19.0001. 9º Câmara Cível. Relator Des. Carlos Azeredo de Araújo. Julg. 19 de fevereiro de 2019; e 
SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Ap.  1009454-62.2014.8.26.0562 12ª Câmara de 
Direito Privado. Relator Des. Tasso Duarte de Melo. Julg. 17 de dezembro de 2018.    
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Salvo raras exceções, na sua quase totalidade, portanto, eles recebem 

até o porto ou terminal por via marítima (pelos navios) e, posteriormente, seguindo até o destino 

final (empresa) por via terrestre (por caminhões) e, em alguns casos por via férrea (por trens), 

não obstante não usarem o mesmo contrato de transporte em razão das peculiaridades logísticas 

de cada tipo de mercadoria, o que vem impedindo a aplicação do prazo prescricional de 1 (um) 

ano perante o Poder Judiciário. 

Aliás, em consonância com a tese de que o prazo prescricional para a 

cobrança da demurrage de contêiner deveria ser de 1 (um) ano e do dever de equilíbrio da 

relação entre as partes, vem o entendimento da Terceira Turma do STJ93, expresso no 

Informativo no 055794, de 5 a 18 de março de 2015.  

De forma, a nosso ver, equivocada, posteriormente o mesmo STJ 

divergiu da interpretação, nos termos do Informativo no 056895, de 3 a 16 de setembro de 2015, 

da Segunda Seção do STJ96. 

A falta de conhecimento sobre a prática real das operações de comércio 

exterior e a confusão conceitual das premissas do direito marítimo ajudaram a criar 

entendimentos não técnicos sobre o tema, a exemplo do acórdão que seguiu a seguinte linha de 

raciocínio:  

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).97  

 
93 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo de Jurisprudência nº0568. Disponível em:   
<https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=PRAZO+E+PRESCRI%C7%
C3O+E+DEMURRAGE&operador=e&tipo_visualizacao=RESUMO&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true>
. Acesso em 2 de março de 2019. 
94  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 355.095-SP. Prazo prescricional para cobrança de 
sobre-estadia de contêiner.  Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. Julg. 9 de dezembro de 2014, DJe 12 
de março de 2015. 
95 DIREITO empresarial. Prazo de prescrição da pretensão de cobrança de demurrage. In: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Informativo  de Jurisprdência nº 0568. Disponível em: 
<www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0568.rtf>. Acesso em:30 de julho de 2019. 
96 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Informativo de Jurisprudência nº 0568 Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&livre=PRAZO+E+PRESCRI%C7%
C3O+E+DEMURRAGE&operador=e&tipo_visualizacao=RESUMO&b=INFJ&thesaurus=JURIDICO&p=true. 
Acesso em 2 de março de 2019. 
97 “[...]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) 
[...].”  (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma. REsp 1.355.173/SP. Prescrição. sobre-estadia de 
contêineres (demurrage) Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJe: 17 de fevereiro de 2014).  
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Constata-se do acórdão citado acima, que o julgador igualou o contrato 

de transporte marítimo, evidenciado pelo Bill of Lading (BL) ou Conhecimento de Embarque, 

com o contrato de afretamento de navio, os quais são diferentes e têm objetos e obrigações 

diferentes, deixando claro que não conhece a fundo o tema, pois a prescrição da demurrage de 

contêiner nunca constou expressamente no Código Comercial de 1850, como bem destacado 

no voto, por ocasião do julgamento do REsp 176.903/PR, tendo sido “equiparada” com a sobre-

estadia (demurrage) do navio, aplicando-se o prazo prescricional de 1 (um) ano. 

Assim, para evitar discrepâncias de tratamento entre as partes 

formadoras da relação jurídica no transporte internacional marítimo, em relação ao prazo 

prescricional da cobrança ou à exigência da demurrage, a exemplo do que já consta da lei de 

transporte multimodal, é extremamente necessária a aprovação de uma legislação específica 

sobre o tema, deixando claro que o prazo de prescrição da cobrança da demurrage de contêiner 

seja de 1 (um) ano. 

4.4       ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS 

4.4.1    Entendimento doutrinário 

Com a nova ordem pública, imposta pela Constituição de 1988, deu-se 

início aos fundamentos de valores normativos, visando à orientação e ao regramento de todo o 

sistema jurídico nacional, tendo sido estabelecidos os pilares da justiça, fundamentais para a 

aplicação da lei, e até mesmo as implicações do direito privado, as quais devem seguir e 

respeitar esse sistema. Daí nasce a importância de determinar um regime jurídico aplicável a 

cada instituto do direito público ou privado98. 

O instituto da demurrage de contêiner, legitimamente reconhecido no 

sistema jurídico nacional, não goza da necessária e segura prerrogativa quanto ao seu regime 

jurídico aplicável, mesmo com o entendimento jurisprudencial de que sua natureza jurídica é 

indenizatória. 

 
98 “Nesse contexto, é o contrato o instrumental jurídico por meio do qual se concretiza, em grande medida, a 
ordem pública econômica, cujo fundamento axionormativo encontra-se nas disposições do art. 170 da CF, pois 
instrumentaliza, em um encadear de negócios, a circulação de bens.” (CUNHA, Daniel Sica da. A nova força 
obrigatória dos contratos. In: MARQUES, Claudia Lima. A nova crise do contrato: estudos sobre a nova teoria 
contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 251.) 
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No que se refere ao entendimento doutrinário para definição do regime 

jurídico aplicável à demurrage de contêiner, existe uma tendência de parte da doutrina a 

defender e definir o caráter indenizatório do instituto sem limitação de valores, com base no 

princípio do “pacta sunt servanda”, o que privilegia o transportador marítimo. 

De outro lado, existe parte da doutrina especializada que entende que 

deve ser a demurrage de contêiner interpretada sob o regime jurídico de cláusula penal. 

Especificamente sobre o enquadramento do regime jurídico a ser 

aplicado para a demurrage de contêineres, já foram muitas as teses doutrinárias, por exemplo: 

suplemento de frete, comodato, multa, locação, indenização prefixada (cláusula penal) e 

simplesmente indenizatória.   

Notadamente, aqueles que defendem os interesses dos armadores usam 

os argumentos jurídicos favoráveis ao regime jurídico indenizatório, e aqueles que defendem 

os interesses da carga ou dos importadores utilizam os fundamentos legais para aplicação do 

regime jurídico de cláusula penal. 

Na moderna doutrina nacional, posicionando-se diretamente sobre o 

tema, entre outros renomados autores, defendem o enquadramento da demurrage de contêiner 

no regime jurídico indenizatório, por exemplo, Silveira99 e 100 e Gibertoni101. 

 
99 “A sobreestadia de contêiner, por sua natureza de taxa diária, pré-ajustada entre as partes, cobrada pelo 
armador e eventual proprietário da unidade de carga quando o consignatário de carga permanece em posse da 
unidade por um período superior ao tempo livre acordado no contrato de transporte marítimo, tem caráter 
tipicamente indenizatório.” (SILVEIRA. Eliana Aló da. 20 anos da judicialização da cobrança de sobrestadia 
de contêiner: o que é e o que mudou no demurrage. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018. [Coleção 
Pantalassa] p. 33)  
100 “Considerando-se que a sobrestadia é uma taxa diária estabelecida conforme o porto de descarga e 
previamente calculada pelo armador com base nos custos incorridos por cada um deles para recolocar as 
unidades de carga nos mais diferentes portos do mundo, quando o consignatário ou importador, por não respeitar 
o período de livre estadia, impõe-lhe a necessidade de redistribuição do seu equipamento, sob pena de não ter 
como exercer a sua atividade fim, há de se concluir que trata de indenização. Além disso, este valor previamente 
ajustado, tem por objetivo cobrir os prejuízos sofridos pelo armador, em decorrência de ficar impossibilitado de 
realizar a sua atividade fim, ou seja, o transporte de mercadorias acondicionadas e contêineres, por não dispor do 
equipamento para fornecer ao seu cliente exportador.” (Ibidem. p. 35)  
101 “Assim, resta evidente a natureza indenizatória da demurrage, em especial porque a não devolução do 
contêiner pode comprometer seriamente os negócios do proprietário.” (GIBERTONI. Carla Adriana Comitre. 
Teoria e prática do direito marítimo. 3. ed. atualizada, revista e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. 
 p. 461) 
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Em contrapartida, de outro lado, no sentido de firmar a interpretação da 

demurrage no regime jurídico de cláusula penal, podemos citar Cremoneze102, Castro Júnior103 

e Fóes104. 

Mas qual é o ponto relevante dessa discussão? Se a demurrage é de 

qualquer forma devida no caso de não devolução do contêiner dentro do prazo (free time), o 

que muda segundo cada entendimento? Por certo é a possibilidade de limitação das 

responsabilidades no caso de se fixar o regime jurídico aplicável de cláusula penal, por força 

dos artigos 408105, 412106 e 413107 do Código Civil. 

O artigo 408 do Código Civil dá fundamento à discussão sobre a 

comprovação da culpa no inadimplemento da obrigação, o artigo 412 subsidia a possibilidade 

de limitação do valor a ser pago, que não poderia exceder o da obrigação principal, e o artigo 

413 orienta a reflexão acerca da possibilidade de redução da penalidade quando manifestamente 

excessiva. 

A título de comparação, no sistema common law, em raro caso 

fielmente envolvendo a demurrage de contêiner na Inglaterra, a Corte Inglesa entendeu por 

caracterizar a demurrage como regime jurídico de indenização prefixada,108 exigindo como 

 
102 “A demurrage é cláusula penal e como tal deve ser tratada, não se podendo reconhecer ampla eficácia e 
ilimitada validade aos termos de acordo impostos unilateralmente pelos armadores aos usuários dos seus 
contêineres.” (CREMONEZE, Paulo Henrique. Prática de direito marítimo: o contrato de transporte marítimo 
e a responsabilidade civil do transportador. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 241) 
103 “Desse modo, não poderia ser diferente: se a demurrage de contêiner é uma indenização convencionada 
previamente, no Direito brasileiro, tal verba possui necessariamente natureza de cláusula penal” e “Portanto, 
ainda que sobre-estadia indique tempo suplementar para devolução dos contêineres, o valor pago não decorre de 
uma prestação maior do serviço de frete, mas de uma compensação pelas perdas decorrentes da demora, o que, 
como demonstrado, tem natureza jurídica de cláusula penal”. (CASTRO JÚNIOR, Osvaldo Agripino de [org.]. 
Teoria e prática da demurrage de contêiner São Paulo: Aduaneiras, 2018. p. 48 e 50) 
104 “ De fato, sendo o Brasil um país cujo ordenamento jurídico é civilista, tem-se que o conceito de indenização 
prefixada contratualmente é de uma cláusula penal, regida pelo CC no art. 408 e seguintes, acreditando-se ser 
esta a melhor definição para a sobre-estadia de contêiner no ordenamento jurídico brasileiro.”  FÓES, Gabrielle 
Thamis Novak. Demurrage de container no direito inglês e brasileiro: crítica a reforma do código comercial 
[Prefácio de Osvaldo Agripino de Castro Junior], São Paulo: Aduaneiras, 2017. 
105 “Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a 
obrigação ou se constitua em mora.” (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
106 “Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.” 
(Ibidem) 
107 “Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e 
a finalidade do negócio.” (Ibidem) 
108 “A jurisprudência inglesa afirma que a natureza jurídica de sobre-estadia de contêiner é de cláusula 
indenizatória, consubstanciada em liquidated damages, ou seja, indenização prefixada ou danos liquidados, 
natureza jurídica esta existente naquele ordenamento. [...]. Muito embora a doutrina inglesa critique a sobre-
estadia de contêiner e afirme que, na realidade, este instituto se mostra mais similar a uma cláusula penal, a 
jurisprudência da House of Lords já destacou que esta não é a natureza jurídica da demurrage.” (FÓES, 
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requisito para a concessão do direito a expressa disposição contratual.109 Porém, sabe-se que, 

no direito inglês, não é admitida a cláusula penal.110 

Não obstante, demonstradas as principais divergências doutrinárias, no 

capítulo 4.5 (adiante), abordaremos a proposta de posicionamento hermenêutico que 

consideramos a mais adequada ao cenário atual.  

 

4.4.2     Superior Tribunal de Justiça – STJ 

Um dos casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça que mais 

provocaram polêmica jurídica no setor marítimo foi o que decidiu, no ano de 2016, o Recurso 

Especial nº 1.286.209, do qual foi Ministro Relator João Otávio de Noronha. Por decisão 

unânime da Terceira Turma, foi gerada a seguinte ementa: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIAS 
DE CONTAINERS (DEMURRAGES). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. 
INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA DO 
DEVEDOR. LIMITAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PACTA SUNT 
SERVANDA. 1. É descabida a alegação negativa de entrega da plena 
prestação jurisdicional se a Corte de origem examinou e decidiu, de forma 
motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia. 2. As 
demurrages têm natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal, o 
que afasta a incidência do art. 412 do Código Civil. 3. Se o valor das 
demurrages atingir patamar excessivo apenas em função da desídia da parte 
obrigada a restituir os containers, deve ser privilegiado o princípio pacta 
sunt servanda, sob pena do Poder Judiciário premiar a conduta faltosa da 
parte devedora. 4. Recurso especial conhecido e provido.111  
 

Respeitados os entendimentos em contrário, bem como as razões dos 

respeitáveis ministros João Otávio de Noronha e Ricardo Villas Bôas Cueva112, verifica-se, ao 

 
Gabrielle Thamis Novak. Demurrage de container no direito inglês e brasileiro: crítica à reforma do código 
comercial. Prefácio de Osvaldo Agripino de Castro Júnior. São Paulo : Aduaneiras, 2017. p. 151). 
109 “A doutrina, neste aspecto, não diverge da jurisprudência inglesa, que é assente em afirmar que a demurrage 
depende de uma previsão contratual. Esta previsão contratual geralmente já vem disposta no BL, que é a própria 
evidência escrita do contrato de transporte. Inclusive, perante o judiciário inglês, as ações de sobre-estadia de 
contêiner são ajuizadas como claims in contract, ou seja, ações judiciais amparadas por contrato.” (Ibidem. p. 
100-103). 
110 Assim, encontrando uma data final para a cobrança da sobre-estadia daqueles contêineres, o julgador deixou 
de considerá-la como cláusula penal, o que obstaria a sua cobrança judicial no Direito Inglês, permanecendo 
firme no seu enquadramento como indenização prefixada, ou seja, liquidated damages. (cf. Ibidem. p. 100-101). 
 
111 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3.Turma). Recurso Especial nº 1286209 / 2011/0119491-9. Relator 
Ministro João Otávio de Noronha..Julg. 8 de março de 2016. Publicação Dje. 14 de março de 2016. 
112 “Parece-me majoritária, todavia, a corrente que vê na sobre-estadia natureza eminentemente indenizatória, 
pois sua cobrança tem por objetivo reparar o proprietário do contêiner (o transportador) por perdas e danos 
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adentrar o texto dos votos, na ocasião do julgamento, que eles não tiveram o cuidado de 

diferenciar a aplicação do instituto da demurrage. 

Foram confundidos os conceitos jurídicos, ou tratadas de igual forma, 

em diversos trechos, a demurrage aplicada a contrato de afretamento de navio, originada do 

contrato de afretamento, e a demurrage de contêineres, fundamentada no Conhecimento de 

Embarque ou Bill of Lading (BL), ou ainda no Termo de Compromisso de Devolução de 

Contêiner. 

Há enorme diferença entre o “afretador” e o “consignatário ou dono” 

da carga. Cada qual faz parte de modalidades contratuais diversas, com objetos contratuais 

diferentes. 

O primeiro é o “afretador” do contrato de afretamento de navio, o 

segundo é o “consignatário ou dono” do contrato de transporte marítimo. 

Ambos, de fato, podem e devem responder pelo atraso na devolução, 

tanto do navio como do(s) contêiner(s), no entanto os reflexos do não cumprimento da 

obrigação contratual de cada qual são absolutamente distintos. O primeiro vai gerar prejuízos 

pela não devolução do navio (embarcação), o segundo, apenas pela não devolução do contêiner, 

logo, tanto jurídica quanto econômica ou financeiramente, as consequências são bem diferentes 

e devem ser tratadas de forma diferente.  

Mais atenção ainda deve ser dada a essas diferenças nos casos em que 

o “consignatário” nem sequer teve acesso prévio ao contrato de transporte, ou que, por 

exigência de liberação da carga, assinou por seu representante legal o Termo Compromisso de 

Devolução de Contêiner. 

Num caso sob análise, o prazo foi concedido ao “consignatário ou 

dono” da carga, não ao “afretador”, razão pela qual a premissa (ou o conceito técnico) que se 

utilizou no voto está errada e dá margem para interpretações equivocadas. 

 
evidentemente resultantes do fato de se encontrar privado de utilizar bem essencial ao exercício de sua atividade 
em período superior ao que contratualmente concedeu ao afretador para que promovesse a liberação da 
mercadoria transportada e, com isso, sua restituição.” (Ibidem, grifo nosso). 
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As citações doutrinárias de J. C. Sampaio de Lacerda113, Carla Adriana 

Comitre Gibertoni114 e Carlos Rubens Caminha Gomes/Edson Antônio Miranda115, todas 

utilizadas para fundamentar o voto, são nitidamente direcionadas para contratos de afretamento, 

não para contratos de transporte marítimo de cargas (como, de fato, ocorreu no caso concreto). 

Notadamente, resta claro o direcionamento equivocado do voto em 

razão da base de interpretação utilizada, confundindo a demurrage de navio (afretamento) com 

a demurrage de contêiner (contrato de transporte – BL ou Termo de Compromisso). 

Entendemos que as modalidades de demurrage devam ser interpretadas 

cada qual à sua maneira, pois uma e outra geram distintas consequências jurídicas e comerciais 

práticas aos participantes da relação contratual. Não é o fato de ser o contêiner parte integrante 

do navio circunstância  suficiente para fazer que sua não devolução por parte do consignatário 

no prazo estipulado pelo armador (free time) seja igual, ou gere iguais consequências, à do 

afretador que atrasa ou não devolve o navio (embarcação) dentro do prazo pactuado. 

Na mesma linha, sempre respeitando as opiniões em contrário, 

discorda-se enfaticamente da analogia na aplicação da demurrage de contêineres com base no 

Código Comercial (Lei nº 556/1850). Isso porque a legislação da segunda parte, não revogada 

pelo Código Civil de 2002, é direcionada exclusivamente para os contratos de afretamento de 

 
113 “[...] não se deve ter como prestação única apenas a do transporte. E sim a transporte em determinado prazo, o 
que se agrava quando se tem em vista que a obrigação não seja para um único afretador, podendo haver outros 
interessados na viagem, não desejosos da possibilidade de atraso algum. Será preferível considerar as 
sobrestadias como indenização convencionadas pelas partes pelo atraso do afretador no cumprimento de uma de 
suas obrigações” (LACERDA, J.C. Sampaio de. Curso de direito privado na navegação: direito marítimo. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, vol I, p. 189 – grifo nosso)  
114 Na mesma esteira, a lição de Carla Adriana Comitre Gibertoni ao se referir a sobre-estadia (demurrage) de 
navios, que é perfeitamente aplicável aos contêineres por serem tidos, pela doutrina especializada, como parte 
integrantes destes: “(...) Sobrestadia (demurrage) é a indenização paga pelo afretador num fretamento por 
viagem, pelo tempo que exceder das estadias nas operações de carga e descarga de um navio, conforme estiver 
estipulado na carta-partida”. (GIBERTONI, Carla A. Teoria e prática do direito marítimo. 3. ed. atualizada, 
revista e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.  p. 196 – grifo nosso) 
115 “[...] Sobrestadia é, então, o tempo gasto a mais que o concedido na Carta-Partida, para carregar e/ou 
descarregar o navio. Portanto, uma das partes não cumpriu o contrato e deste modo deve pagar a outra parte uma 
indenização pelos prejuízos resultantes. Esse pagamento é chamado de multa de sobre-estadia (demurrage), que 
quase sempre é calculado na base de uma taxa diária (demurrage rate) e do número de dias da sobrestadia. (Lord 
Choirley e O.C. Giles, na obra Shipping law, nos informam que demurrage é o tempo adicional gasto pela 
operação, além da estadia, mas que essa palavra é ordinariamente usada no sentido de prejuízo por detenção do 
navio. Já Raoul Calinvaux, em Carver’s carriage by sea, diz que demurrage é a multa que o afretador deve pagar 
ao armador) Portanto, diz Lord Steveson, multa de sobreestadia é a indenização pelos prejuízos causados pelo 
atraso de um navio no carregamento ou na descarga além do tempo acordado.” (MIRANDA, Edson Antônio. 
Estudo sobre o demurrage e as operações com contêineres. In: Revista do Instituto dos Advogados de São 
Paulo. São Paulo:  Revista dos Tribunais, ano 2, n. 4, 1999, p. 124, grifo nosso). 
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navio, visto que, como já mencionado, na promulgação da lei, nem sequer existia o uso de 

contêineres no transporte marítimo internacional. 

Ato contínuo, ainda no voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

destacam-se algumas citações cujas premissas técnicas são de todo equivocadas: 

No voto condutor do acórdão proferido no julgamento do REsp no 
1.355.173/SP (4ª Turma), o Ministro Luis Felipe Salomão, Relator daquele 
feito, ao discorrer a respeito da natureza jurídica da sobre-estadia de 
contêineres, consignou:  
Assim, o atraso na entrega do contêiner importa o descumprimento de 
cláusula do contrato de afretamento, rendendo ensejo ao pagamento do 
respectivo ressarcimento, haja vista que a permanência prolongada do 
equipamento na custódia do consignatário gera desequilíbrio econômico ao 
impedir que o transportador desenvolva sua atividade principal, que é vender 
frete.  
De fato, este Tribunal Superior posicionou-se no sentido de ser a demurrage 
uma indenização, consoante se dessume do seguinte excerto do voto 
condutor do REsp 176.903/PR (publicado no DJ de 9 de abril de 2001):  
Na sobreestadia do navio, a carga ou a descarga excedem o prazo 
contratado; na sobreestadia do 'contêiner', a devolução deste se dá após o 
prazo usual no porto do destino. Num caso e noutro, as ações que 
perseguem a indenização pelos prejuízos estão sujeitos à regra do artigo 449, inciso 
3o, do Código Comercial.  
A mesma ratio perpassou a definição do Banco Central acerca da 
demurrage: 'a indenização convencionada para o caso de atraso no 
cumprimento da obrigação de carregar e descarregar as mercadorias no 
tempo pactuado' (Circular n. 2.393 de 22/12/1993, posteriormente 
revogada pela Circular n. 3.280/2005).  
Além do contrato de transporte marítimo propriamente dito - também 
denominado de carta-partida, é certo que, segundo a praxe do comércio 
marítimo, o pagamento da demurrage exsurge especificamente de dois 
instrumentos, quais sejam: (i) o Conhecimento de Transporte, que prevê a 
responsabilidade da consignatária de zelar, guardar e devolver em bom 
estado o equipamento; e (ii) o Termo de Responsabilidade pela Devolução 
da Unidade de Carga, em que a consignatária assume o dever de retornar o 
container dentro do prazo estipulado, sob pena de pagar indenização por 
cada dia adicional. (ALVES, André Luiz de Barros. A prescrição na 
cobrança de sobreestadia de contêiner. Revista Jurídica Consulex, n. 354, 
2011, p. 24)  
No referido 'Termo de Responsabilidade', encontram-se disposições relativas 
aos termos inicial e final e aos valores referentes à sobre-estadia, 'que é 
calculada per diem basis em consonância com a tarifa de cada transportador, 
que, por conveniência comercial, poderá variar em sua taxa diária e dia de 
isenção (free time)'. (Ibidem. p. 22).  
Assim, o poder jurídico de exigir o pagamento da indenização pela 
demurrage nasce do próprio contrato, que traz em seu bojo os dados e 
critérios necessários ao cálculo dos valores devidos a título de taxa de sobre-
estadia. (REsp no 1.355.173/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, julgado em 15 de outubro de 2013, Dje: 17 de fevereiro de 2014 – 
grifo nosso)  
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Nota-se nas referidas citações a falta de distinção já mencionada entre 

a demurrage de navio e a demurrage de contêiner, as quais, repete-se, não são iguais, em razão 

da origem contratual e das consequências práticas do seu descumprimento da obrigação. 

Dar natureza jurídica de indenização à demurrage originada de contrato 

de afretamento, em que o navio (embarcação) não é devolvido ou atrasa em suas operações, é 

bastante viável, pois, além de já estar contemplado expressamente no contrato, pode levar o 

dono ou fretador à insolvência ou até mesmo à falência. 

Porém, nos casos da demurrage de contêiner, originada do 

Conhecimento de Embarque ou Bill of Lading (BL) e/ou do Termo de Compromisso de 

Devolução, entendemos que sua natureza jurídica é nitidamente de cláusula penal, não 

indenizatória, pois há de haver coerência para evitar abusos e enriquecimento ilícito. 

Além disso, a utilização do conceito explicitado no voto, assentado na 

definição do Banco Central acerca da demurrage, datada do ano de 1993 (Circular n. 2.393 de 

22/12/1993, revogada em 2005 pela Circular n. 3.280/2005), a qual também é nitidamente 

direcionada para os contratos de afretamento, pois baseada nas premissas do Código Comercial, 

demonstra a desatualização e o desconhecimento sobre as operações reais marítimas com o uso 

de contêineres, os quais são atualmente controlados por empresas terceirizadas, que o fazem 

através de contratos de leasing. 

Ao final, salvo melhor juízo, após usar os fundamentos doutrinários e 

jurisprudenciais equivocados e não aplicados ao caso, conclui seu voto: 

Perfilho-me à orientação doutrinária aqui reproduzida e à jurisprudência 
consolidada nesta Corte Superior quanto ao tema, reconhecendo a natureza 
indenizatória da sobre-estadia, o que afasta as conclusões da Corte local pela 
aplicação das normas insertas nos arts. 408 a 416 do Código Civil e, em 
especial, da limitação de que trata o art. 412 desse diploma legal, visto que 
são dispositivos próprios das cláusulas penais, inaplicáveis, portanto, quando 
presente o dever de reparação integral dos prejuízos resultantes do 
inadimplemento contratual. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 
especial para afastar do acórdão recorrido a limitação indevidamente 
imposta aos valores cobrados a título de sobre-estadia.  
 
Ora, ao generalizar o entendimento sobre a demurrage, nascem 

consequências jurídicas e econômicas devastadoras para o país, pois, se não houver um controle 

ou imposição de limites aos exageros nas cobranças, que é o que ocorre em muitos casos hoje 
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em dia, principalmente após este julgado, o Brasil, que é um país que não tem frota comercial 

de navios mercantes, vai pagar um alto custo financeiro aos armadores estrangeiros. 

Tal situação já vem ocorrendo e tem acarretado o aumento do custo dos 

produtos, bem como a perda de produtividade e de investimentos nos mais diversos setores da 

economia nacional.  

Para demonstrar o acima exposto, seguem os recentes entendimentos 

do Superior Tribunal de Justiça: Agravo em Recurso Especial nº 1137107/2017/0174477-1116 

e Recurso Especial nº 1554480/2013/0076362-8117. Ainda sobre o não conhecimento de 

cláusula penal, veja-se o Recurso Especial nº 1562534 / 2015/0261771-5118. 

Fato é que, após o julgamento do REsp nº 1.286.209, ficou dominante, 

pelo menos dentro do Poder Judiciário, o entendimento de que o regime jurídico aplicável à 

demurrage de contêiner no Brasil deve ser indenizatório, sem limitação de valores, com base 

no princípio do pacta sunt servanda. 

Tal entendimento de um julgado específico vem gerando abusos 

enormes por parte dos armadores, em detrimento dos importadores.  A fonte primordial de 

renda da atividade principal do transporte marítimo deixou de ser o frete para ser a possibilidade 

de altos lucros advindos da cobrança de demurrage. 

 

4.4.3    Tribunais de Justiça estaduais 

Em relação aos Tribunais de Justiça estaduais, inicialmente 

consignamos que, no presente trabalho, optamos por adentrar mais a fundo a pesquisa dos 

Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina, não por qualquer outro 

motivo senão o de que ambos os Estados possuem a maior movimentação de contêineres do 

 
116 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3.Turma). Agravo em Recurso Especial n. 1137107 / 
2017/0174477-1. Agravo interno. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julg. 5 de dezembro de 2017. Publ. 
Dje. 15 de dezembro de 2017. 
117 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Recurso Especial nº 1554480 / 2013/0076362-8. Ação de 
cobrança de valores relativos a sobre-estadia de contêineres. Transporte marítimo. Unimodal. Reexame de fatos 
e provas. Relatora Miistra. Nancy Andrighi Julg. 17 de outubro de 2017. Publ. Dje. 20 de outubro de 2017. 
118 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). Agravo Interno nos Embargos de Declaração no 
Recurso Especial nº 1562534 / 2015/0261771-5. Controvérsia acerca da limitação do valor da indenização por 
'demurrage' de contêiner Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino. Julg. 12 de junho de 2018. Publ. Dje. 18 
de junho de 2018. 
  . 
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país, em razão das atividades portuárias do porto de Santos e do complexo portuário de Santa 

Catarina. 

Atualmente, os Tribunais de Justiça estaduais vêm dominantemente 

aplicando o entendimento extraído do Recurso Especial nº 1.286.209, em relação ao regime 

jurídico aplicável à demurrage de contêiner, qual seja, de natureza indenizatória,119 afastando120 

por completo o entendimento de cláusula penal.121 

 

4.5        PROPOSTA DE POSICIONAMENTO HERMENÊUTICO 

4.5.1    O regime jurídico de indenização 

Diante da atual realidade prática, em detrimento do posicionamento 

jurisprudencial majoritário dos tribunais pátrios, acolhendo o regime jurídico de indenização 

em relação ao tema da demurrage de contêiner, todas já expostas anteriormente neste trabalho, 

entendemos que o melhor posicionamento hermenêutico deve ser pautado de início na correta 

aplicação do regime jurídico. 

É importante destacar que abordamos a importância da correta 

aplicação do regime jurídico, em face de situações de cobrança que entendemos abusivas, nas 

quais os valores cobrados extrapolam comprovadamente a extensão dos danos, mas não 

questionamos o direito de cobrança de demurrage em si, o qual, repetimos, é legitimo e deve 

ser respeitado. 

Como visto, ante a ausência de dispositivo legal específico que regule 

a demurrage de contêiner em relação ao seu regime jurídico aplicável, a jurisprudência pátria 

acolheu o caráter indenizatório, baseado no entendimento de prévia liquidação dos danos 

(perdas/danos)122 estipulados em contrato no caso de devolução tardia da unidade de carga pela 

quebra da obrigação contratual, afastando a aplicação do regime jurídico de cláusula penal. 

 
119SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível 2016.012488-0. Prescrição da 
pretensão para a cobrança da demurrage 4ª Câmara de Direito Comercial. Relator José Carlos Carstens Kohler. 
Publ. 8 de março de 2016. 
120   SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível 1033631-85.2017.8.26.0562. 
Cobrança de sobre-estadia de "contêineres". 16ª Câmara de Direito Privado. Relator Simões de Vergueiro. 
Public. 14 de fevereiro de 2019. 
121  SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível 0000570-10.2011.8.26.0516. 
Devolução tardia de container – Adicional de sobrestadia (demurrage) – Prescrição 18ª Câmara de Direito 
Privado. Relator Des. Ramon Mateo Júnior. Publ. 16 de abril de 2019. 
 
122 “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, 
além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de 
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Assim, hoje é pacificado pelo Judiciário que a cobrança da demurrage 

ou sobre-estadia tem natureza jurídica de indenização prefixada por descumprimento 

contratual, a fim de compensar o proprietário pela retenção do cofre por prazo superior ao 

convencionado, independentemente da demonstração de culpa ou prejuízo. 

Em que pese nosso entendimento hermenêutico ser mais alinhado com 

a corrente que defende o regime jurídico de cláusula penal, em especial por seu caráter acessório 

de multa prefixada e sem necessidade de apuração do dano, e ainda em relação à possibilidade 

de controle de abusos das cobranças por parte do Poder Judiciário, entendemos que, mesmo 

com a aplicação do regime jurídico de indenização, é possível coibir excessos quando 

comprovados. 

É sabido que, por força do artigo 750123 do Código Civil, a 

responsabilidade do transportador é limitada ao valor constante do Conhecimento de Carga; já 

o consignatário da carga ou real importador não goza de direito homólogo, uma vez que não há 

limitação de responsabilidade pelas perdas e danos que vier a causar ao armador pelo atraso na 

devolução do contêiner em relação ao prazo contratual estabelecido. Citando Marino,  

[...] perdas e danos constituem, assim, expressão polissêmica, utilizada ora 
para se referir a indenização devida por um figurante a outro de uma relação 
obrigacional, ora para designar os prejuízos indenizáveis conforme o tipo de 
relação. Desde que dela se tenha conhecimento, a polissemia não se afigura, 
por si só, criticável, mormente quando se tem em vista que a indenização se 
mede pela extensão do prejuízo (art. 944, caput).124 
 
Dessa forma, comprovado que a indenização previamente fixada ou 

liquidada ultrapassa a extensão real do dano, deve o juiz reduzir equitativamente seu valor, sob 

pena de permitir que uma parte se beneficie indevidamente em detrimento da outra. 

Se o artigo 412 do Código Civil rege que o “valor da cominação imposta 

na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, por analogia o § único, do artigo 

944 do mesmo Diploma Legal, permite ao juiz que, “se houver excessiva desproporção entre a 

gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”. 

 
janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
123 “Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no 
momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou 
depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”  (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
124 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Obrigações. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore. 
Teoria geral dos contratos. Instituto de Direito Privado – IDP. Editora Atlas S.A. 2011. p. 654. 
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Logo, nos casos em que consideramos abusivos os valores das 

cobranças com base no Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner e no BL, quando 

ultrapassados os valores indenizatórios, que há muito superam o valor do frete, da carga e do 

próprio contêiner, entendemos cabível o controle judicial da extensão desse dano com fulcro 

no § único, do artigo 944 do Código Civil. 

Some-se a isso também a aplicação do artigo 317125 do Código Civil, 

quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação 

devida e o valor no momento de sua execução, podendo o juiz efetuar correções, a pedido da 

parte, assegurando o pagamento do valor real da prestação.  

Em relação ao princípio da força obrigatória dos contratos ou “pacta 

sunt servanda”, quando demonstrado que a parte adversa não teve a oportunidade de discutir 

as cláusulas contratuais, como ocorre no Termo de Compromisso ou BL, e quando, de fato, a 

cobrança se demonstre excessiva ou profundamente abusiva, entendemos o cabimento da 

relativização de tal regra, ante entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça126, única 

e exclusivamente para fins de ajustar o valor equitativamente, conforme a realidade de cada 

caso. 

O afastamento do princípio do pacta sunt servanda deve ser 

excepcional, aplicado somente quando caracterizada a abusividade ou má-fé da parte contrária 

na cobrança da demurrage, em face dos termos do contrato de adesão, com base no artigo 423127 

do Código Civil, cujo entendimento já foi também alinhado com o Superior Tribunal de 

Justiça128.  

 
125 “Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação 
devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, 
quanto possível, o valor real da prestação.” (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 
Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
126 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 1.243.490. Relator Ministro Moura 
Ribeiro. Publ. 20 de fevereiro de 2018. 
127 “Art. 423.  Quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvida quanto à sua interpretação, será 
adotada a mais favorável ao aderente.” (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
128 “A possibilidade de revisão de contratos bancários a luz do CDC, excepcionando-se o pacta sunt servanda no 
caso de cláusulas abusivas, é matéria já pacificada na jurisprudência. Possibilidade de revisão contratual e 
aplicabilidade do CDC a alegada impossibilidade de revisão de cláusulas livremente pactuadas faz parte de uma 
lógica que não pertence ao Código de Defesa do Consumidor mas, sim, de uma antiga prática de interpretar o 
referido diploma com base em máximas que pertencem ao Código Civil. Essa afirmação, na qual esbarramos 
cotidianamente, de que os contratos havidos nas relações de consumo são inalteráveis em razão do princípio da 
pacta sunt servanda, ressai de uma regra que não pertence a lei consumerista, antes, encontra amparo na lei civil, 
que nas relações de consumo possui aplicação subsidiária, prestando-se somente a colmatar eventuais lacunas da 



67 

 

 

No que se refere ao caráter aquiliano ou extracontratual da demurrage, 

somos de opinião de que a indenização é devida, pois realmente a não devolução do contêiner 

gera prejuízos para o armador; no entanto, se não prevista em contrato, cabe, nesse caso, a cada 

armador comprovar efetivamente o seu prejuízo ou dano, mediante ação indenizatória própria. 

Assim, fixamos a conclusão de que, mesmo aplicando o regime jurídico 

de indenização, quando efetivamente comprovado o excesso da cobrança, expresso na forma 

de exorbitantes valores, que, destoantes de qualquer razoabilidade, vão além da real extensão 

do dano, deve o Poder Judiciário interferir para equacionar eventual abuso, independentemente 

da prefixação contratual de valores das diárias de demurrage contidas no contrato de adesão. 

    

4.5.2     O regime jurídico de cláusula penal 

Não obstante o acolhimento até o presente momento de que o regime 

jurídico da demurrage de contêiner tem caráter indenizatório, tecnicamente discordamos dessa 

aplicação hermenêutica. 

O valor fixo preestabelecido pela demurrage só é exigível no caso de 

descumprimento contratual, qual seja, de não devolução da unidade de carga dentro do período 

livre (free time), que, em consonância com o artigo 416129, dispensa a efetiva comprovação ou 

liquidação do dano.  

Notadamente se trata de uma obrigação acessória, derivada do 

Conhecimento de Transporte Marítimo, cujo principal objeto é o transporte da carga de um 

ponto a outro mediante o pagamento do frete. Sendo o contêiner parte integrante do navio, a 

partir do momento em que é disponibilizado ao consignatário, ele deve ser devolvido no prazo 

combinado. 

Seu caráter de cláusula penal nasce exatamente da prefixação de um 

valor já liquidado para a compensação de eventual prejuízo diante do não cumprimento da 

obrigação acessória, qual seja, a da não devolução tempestiva do contêiner. Daí surge a 

penalidade, já predeterminada em contrato, seja no conhecimento de transporte, seja no Termo 

 
lie de regência. Aliás, devo ressaltar que o Código Civil atual contempla a possibilidade de revisão de cláusula 
presente em contrato de adesão, a exemplo dos casos previstos nos artigos 423 e 424, ou de forma ampla quando 
não observado o princípio da boa fé contratual.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 
1.578.584. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Publ. 17 de setembro de 2018) 
129 “Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.” (BRASIL. Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
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de Compromisso de Devolução do Contêiner, nos exatos termos do artigo 408130 do Código 

Civil.  

Justamente pela dinâmica do transporte marítimo, a cláusula penal 

dispensa a prova do dano, visando a evitar que o transportador tenha que, a cada situação, 

levantar e comprovar, caso a caso, seus prejuízos, o que realmente afetaria sua atividade, dada 

a dificuldade do procedimento a ser realizado caso a caso. 

Sem questionar seus reflexos e possíveis limitações, é difícil entender 

o enquadramento diverso, pois a intepretação de que o regime jurídico da demurrage é de 

cláusula penal encaixa-se como uma luva no regramento civil brasileiro, de acordo com o 

Capítulo V (Da Cláusula Penal) do Código Civil.  

O conceito de cláusula penal no direito brasileiro é muito claro para 

Nery Júnior:  

Cláusula penal, também chamada de pena convencional, é pacto acessório a 
obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, 
para o caso de uma das partes se furtar ao cumprimento da obrigação 
principal. Como é pacto acessório, subordina-se a obrigação principal. As 
duas funções principais da cláusula penal são: a) obrigar do devedor a 
cumprir a obrigação principal (cláusula penal compulsória); b) fixar 
previamente as perdas e danos no caso de descumprimento (cláusula penal 
compensatória).131 
 
Na mesma linha, vale destacar a reflexão de Pablo Stolze sobre o tema:  

A cláusula penal é um pacto acessório, pelo qual as partes de determinado 
negócio jurídico fixam, previamente, a indenização devida em caso de 
descumprimento culposo da obrigação principal, de alguma cláusula do 
contrato ou em caso de mora. Em outras palavras, a cláusula penal, também 
denominada pena convencional, tem a precípua função de pré-liquidar 
danos, em caráter antecipado, para o caso de inadimplemento culposo, 
absoluto ou relativo, da obrigação.132 
 
Não será outro o entendimento de Maria Helena Diniz:  

 
130 “Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a 
obrigação ou se constitua em mora.” (BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 
Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019. 

 

131 NERY JÚNIOR. Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 9. ed. São Paulo:  
Revista dos Tribunais, 2012. p. 610. 
132 GAGLIANO. Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO. Novo curso de direito civil: obrigações. 13. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. vol. 2, p. 365. 
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A cláusula penal ou pena convencional é um pacto acessório pelo qual as 
próprias partes contratantes estipulam, de antemão, pena pecuniária ou não 
contra a parte infringente da obrigação, como consequência de sua 
inexecução culposa ou de seu retardamento, fixando, assim, o valor das 
perdas e danos e garantindo o exato cumprimento da obrigação principal.133 
 
Notadamente, a cláusula penal tem sua função de pré-liquidar danos e 

forçar o cumprimento da obrigação, sob pena de sua exigência, exatamente conforme ocorre 

com a demurrage de contêiner. 

Assim, mesmo com o entendimento jurisprudencial atualmente 

aplicado, estamos seguros de que, dentro do nosso ordenamento civilista, a demurrage tem 

natureza jurídica de cláusula penal. 

 

5          ABORDAGEM ANALÍTICA 

5.1       IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO CONSIGNATÁRIO FINAL  

Inicialmente, cabe destacar que o consignatário final da carga é quem 

diretamente assina ou em seu nome e, mediante outorga de mandato a terceiro, assume perante 

o armador o compromisso de devolver o(s) contêiner(es) dentro do prazo de livre estadia, 

motivo pelo qual se torna parte legitima para responder por eventual pagamento de demurrage 

de contêiner no caso de descumprimento da obrigação. 

Logo, mediante a assunção da responsabilidade assumida no BL ou no 

TCDC, é o consignatário final da carga o responsável pelo pagamento da demurrage no caso 

de devolução tardia do(s) contêiner(es), o que é pacífico nos tribunais.134 

A norma infralegal, no inciso XI135 do artigo 2º da Resolução 

Normativa nº 18/2017 (ANTAQ), conceitua o consignatário, estabelecendo sua condição 

mesmo que ele não tenha contratado o transporte. 

 
133 DINIZ. Maria Helena. Código Civil anotado. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 335. 
134  SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível. 1002481-23.2016.8.26.0562. 
"Demurrage" Taxa de sobreestadia, em razão de atraso na devolução de "container". Relator Des. Roberto Mac 
Cracken. Julg. 17 de agosto de 2018). E ainda: SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
Agravo de Instrumento 2015.004689-9. Relator José Carlos Carstens Köhler. Julg. 26 de janeiro de 2016; SÃO 
PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível 1007376- 90.2017.8.26.0562. Relator Des. 
César Peixoto. Julg. 6 de junho de 2018; SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça de São Paulo.  Apelação 
Cível. 1005045-38.2017.8.26.0562. Relator Des. Flávio Cunha da Silva. Julg. 30 de janeiro de 2019. 
135 “Art. 2º. Para os efeitos desta Norma são estabelecidas as seguintes definições: 
(...). 
XI – consignatário: todo aquele que retira a mercadoria, após a realização de transporte marítimo, mediante a 
apresentação do conhecimento de carga ou BL, mesmo que não tenha contratado esse transporte. (BRASIL. 
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Tal responsabilidade legal deriva originariamente, quando não 

diretamente, do BL, da formalização e da assinatura do Termo de Compromisso de Devolução 

do Contêiner, pois é o próprio consignatário da carga ou, muitas vezes, quem aja em nome do 

consignatário da carga, que retira o contêiner com a mercadoria do porto ou terminal. 

Não raro, nos casos de importação por conta e ordem de terceiro, 

respondem também as empresas trade como consignatárias das cargas, mesmo não sendo elas 

as reais importadoras ou donas das mercadorias, o que se justifica pelo fato de constarem no 

BL ou no TCDC como consignatárias.   

Essa legitimidade passiva nasce independentemente de terem alguma 

culpa ou, muitas vezes, sem que sequer tenham o conhecimento sobre as informações do 

booking ou da reserva de praça do navio e suas condições, tendo ou não anuído aos termos do 

Conhecimento de Embarque ou BL, e, não raro, mediante a obrigatoriedade de assinatura do 

conhecido Termo de Compromisso de Devolução de Contêiner, sob pena de não lhe ser liberada 

a carga pelo armador. 

 
 
5.2       CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA DA DEMURRAGE 
 

As cobranças de demurrage de contêineres são legítimas e servem para 

evitar abusos e prejuízos contra a atividade principal dos armadores, que é o transporte 

internacional marítimo mediante a cobrança do frete. 

Em muitos casos, porém, vislumbra-se uma desproporcionalidade 

muito grande entre o alegado prejuízo decorrente da demora na devolução do contêiner e o seu 

próprio valor ou até mesmo o valor do frete internacional.   

Dessa forma e a título de exemplos práticos do que consideramos 

abusos para além da real extensão dos danos, podemos citar alguns casos: 

i) Um recente exemplo da caracterização e reconhecimento de 

abusividade na cobrança da demurrage, mediante a aplicação da teoria da supressio, deu-se em 

ação de cobrança (Autos nº 1010832-14.2018.8.26.0562 da Comarca de Santos – SP). Essa 

ação foi promovida pelo armador em 16/05/2018, exigindo o pagamento de demurrage de 14 

 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil/ Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). 
Resolução Normativa nº18. Brasília. DF: MTPAC/ANTAQ, 21 dez.2017) 
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(quatorze) contêineres, cujo último tinha sido devolvido em 18/05/2015, ou seja, a cobrança 

deu-se praticamente após três anos, com valor inicial de R$ 726.660,80 (setecentos e vinte e 

seis mil seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos). Em primeiro grau, a cobrança foi julgada 

procedente e, posteriormente, o Tribunal reconheceu a sua abusividade e fixou a condenação 

reduzindo o valor para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) corrigidos. O critério de 

redução do valor, estipulado pelo TJSP, foi tomar como base o valor de cada contêiner (na 

época, cada um era avaliado em US$ 5.000) e multiplicá-lo por 14 (quatorze), o que ensejaria 

a monta de US$ 70.000, que, convertidos pelo câmbio ptax da época, resultaria no montante de 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).136 

ii) - Outro recente exemplo137 foi o de um agente de cargas que 

ingressou com uma ação ordinária de cobrança contra o consignatário da carga, buscando o 

ressarcimento de R$ 481.973,71 (quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e setenta e três 

reais e setenta e um centavos), referente a quatro contêineres,  cujo frete foi de Ningbo-China 

para o Rio de Janeiro-RJ. Ultrapassado o período do free time noticiado de trinta dias, ingressou 

com ação de cobrança de demurrage, na qual não havia prova documental que amparasse as 

alegações da requerente, tendo sido a sentença julgada improcedente e, posteriormente, 

confirmada pelo Tribunal de Justiça Estadual pelas mesmas razões. Sem adentrar o mérito ou 

julgamento da causa, não parece razoável o consignatário da carga, por mais que realmente 

tenha descumprido eventual acordo de devolução, arcar com uma indenização de R$ 

481.973,71 (quatrocentos e oitenta e um mil novecentos e setenta e três reais e setenta e um 

centavos) quando se tem conhecimento de que um contêiner novo não sairia por mais de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), representando o prejuízo, no caso em tela, R$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mil reais). Tal cobrança pode ser entendida ou interpretada como uma cobrança abusiva. 

iii) – Não menos importante, em que pesem os fundamentos do 

magistrado de primeiro grau ao caso,138 podemos citar ainda o caso em que apenas um 

 
136 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 10108321420188260562 SP 1010832-
14.2018.8.26.0562; 14ª Câmara de Direito Privado; Relator: Carlos Abrão; Julg. 13 jun. 2019, Public. 13 jun. 
2019. 
137 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 0012.581-
38.2013.8.24.0005, originados da Comarca de Balneário Camboriú (SC). Relatora Des. Soraya Nunes Lins. 
Julgado em: 7 dez. 2017. Apelo desprovido. 
138   Para se situar no campo fático, basta uma mera pesquisa na internet, em sítios idôneos como o Mercado 
Livre (www.mercadorlivre.com.br), para verificar que um container usado, como o utilizado na relação em 
exame, tem preço não superior a R$ 4.000,00, caso seja o modelo de 20 pés, e a R$ 6.000,00, caso seja o de 40 
pés. Considerando que a “taxa de sobre-estadia” geralmente gira em torno de US$ 70,00 a US$ 90,00, por 
contêiner, um atraso de apenas 30 dias possibilita ao transportador a compra de um novo contêiner, em boas 
condições, sem prejuízo da retomada do que foi utilizado no transporte, em vantagem manifestamente exagerada 
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contêiner, que ficou em longo período de demurrage, de 745 dias além do prazo de free time, 

acarretou a cobrança de US$ 99.800, e o consignatário foi condenado a pagar quantia 

equivalente a R$ 308.561,64. (TJSP – Ap. nº 10143995-50.2017.8.26.0562. 13ª Câmara de 

Direito Privado. p. 08/05/2019). 

iv) – Podemos lembrar ainda o caso de uma cobrança de demurrage de 

contêiner com condenação do consignatário da carga no valor de R$ 1.040.054,84 (um milhão 

quarenta mil cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos),  em razão do atraso por 

restrições do IBAMA no despacho aduaneiro da carga (pneus) e decretação da pena de 

perdimento da Receita Federal. (TJSP – Ap. Cível. Autos nº 1017655-72.2016.8.26.0562. Rel. 

Des. Tavares de Almeida. 24ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 28/06/2019). 

Todos os exemplos acima possuem suas respectivas causas/efeitos, 

porém, como visto, as tentativas de cobranças ou os valores cobrados a título de demurrage 

destoaram absurdamente do valor da real extensão dos danos, sendo corriqueiras essas situações 

junto ao Poder Judiciário.  

5.3       ARGUMENTOS E ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA  

Na seção 3.2. deste trabalho, sem o propósito de esgotar o tema, 

relacionamos algumas das principais causas que podem fazer que a devolução dos contêineres 

seja feita somente a partir da expiração do prazo do free time. Nesses casos, que são mais 

comuns, pode o consignatário da carga tomar algumas medidas estratégicas para minimizar 

riscos e custos. 

Em geral, são situações que realmente independem da capacidade de 

agir do consignatário, mas que são vistas como previsíveis, em especial no conturbado sistema 

de distribuição logístico brasileiro, em que se destacam congestionamentos, acidentes, greves, 

paralisações, desacordos comerciais, burocracia do despacho aduaneiro, causas geradas pela 

desídia do próprio importador e outros, todos causadores de posterior direito à cobrança de 

demurrage por parte do armador ou do agente intermediário do transporte marítimo 

(dependendo caso a caso). 

 
justamente ao fornecedor. O presente caso evidencia ainda mais esse desequilíbrio, não obstante o longo período 
de atraso na devolução do contêiner, uma vez que o valor da causa corresponde ao valor de um contêiner.  
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Em âmbito internacional, salientamos os esforços do grupo de trabalho 

de transporte marítimo da Federação Internacional das Associações de Viajantes e Assimilados 

(FIATA)139, que publicou seu guia de melhores práticas relacionadas à demurrage de 

contêineres, cujas recomendações, como se reconhece, têm pouca aplicação aqui no Brasil 

diante da realidade de infraestrutura, do embasamento contratual (TCDC) e dos entendimentos 

jurisprudenciais já consolidados quanto a alguns temas, mas que servem para reflexão e 

melhoramento na busca de minimizar riscos nas operações, evitar situações de falta de isonomia 

de tratamento e abusos de cobranças.  

Em face da atual realidade brasileira, a primeira medida administrativa 

a ser tomada pelo importador é a exigência do conhecimento prévio das regras, dos prazos de 

free time e dos valores das diárias de demurrage negociadas para aquela operação de transporte 

marítimo, seja por meio do contratante do frete marítimo (exportador), quando não pelo 

importador ou diretamente com o armador. Por força do direito conferido no artigo 19, da 

Resolução Normativa nº 18/2017 (ANTAQ), tal medida deve ser formalizada por e-mail. 

A prévia e formalizada negociação comercial do frete e suas condições, 

em especial em relação ao free time e às diárias de demurrage, são instrumentos importantes 

para o importador, ou ainda, no caso de importação por conta e ordem de terceiros, também se 

preservar previamente para exigir o conhecimento dessas condições do transporte marítimo, 

visto que a trading, posteriormente, se condenada por demurrage por estar como a consignatária 

da carga, terá direito a ação de regresso, com base no contrato de conta e ordem (caso 

expressamente pactuado). 

 
139 A FIATA, em francês "Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés", foi fundada 
em Viena, na Áustria, em 31 de maio de 1926. FIATA, a organização não governamental, representa hoje uma 
indústria que abrange aproximadamente 40.000 empresas de encaminhamento e logística, também conhecidas 
como "Arquitetos de Transporte", empregando cerca de 8 milhões a 10 milhões de pessoas em 150 países. O 
FIATA tem status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas (entre 
outras, ECE, ESCAP, ESCWA), à Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD) e à Comissão das Nações Unidas sobre Direito Comercial Internacional (UNCITRAL). É 
reconhecida como representante do setor de agenciamento de carga por muitas outras organizações 
governamentais, autoridades governamentais, organizações internacionais privadas no campo de transporte, 
como a Câmara Internacional de Comércio (ICC), a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a 
União Internacional de Transporte Ferroviários (UIC), a União Internacional de Transportes Rodoviários (IRU), 
a Organização Mundial de Aduanas (WCO), a Organização Mundial do Comércio (OMC), etc. Disponível em: 
<https://fiata.com/about-fiata.html>. Acesso em: 20 de julho de 2019. (Tradução do autor). 
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Em situações que envolvam longos períodos de greve ou evidências de 

que o início do processo de despacho aduaneiro será prejudicado, recomenda-se pleitear junto 

ao porto ou terminal a desova do contêiner e substituição por outro (arrendado/locado), visando 

à devolução dentro do prazo do free time da caixa originária ao armador no local e nas condições 

pactuadas. 

Nos casos de desacordo comercial, o melhor caminho é a tentativa de 

imediata reexportação (se possível) ou, se por alguma outra razão não o seja, o que vai variar 

caso a caso, a solicitação de desova e troca de contêiner. 

Envolvendo situações de demora no início do processo de despacho 

aduaneiro e não procedendo o importador no prazo legal de noventa dias com o registro da DI, 

a Receita Federal aplicará a pena de perdimento da carga, em que todos os custos de 

armazenagem do porto ou terminal correrão por conta do consignatário da carga até a data da 

decretação da pena; no entanto, haverá também a cobrança da demurrage caso o contêiner não 

seja devolvido, motivo pelo qual deve o importador substituir a caixa em tempo hábil a fim de 

devolver a do armador.   
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6         CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Após longo e aprofundado estudo sobre a demurrage de contêiner no 

Brasil, utilizando-nos da experiência forense, da legislação aplicável em vigor, da doutrina 

especializada e da jurisprudência pátria, somamos elementos e convicções para concluir e 

afirmar que: 

i) – O instituto da demurrage de contêiner em nosso país, em face de 

sua importância prática, comercial e econômica no dia a dia do comércio exterior, envolvendo 

armadores, agentes de carga, NVOCCs, despachantes, consignatários e importadores, deve ser 

utilizado de maneira mais formalizada e transparente em relação aos direitos e obrigações, 

evitando distorções e abusos dos envolvidos nessa relação jurídica; 

ii) – Diante da evidente importância do comércio internacional e do uso 

do transporte marítimo, com as consequências jurídicas dele originadas, em especial na 

utilização de navios de linhas regulares que se valem dos contêineres para exercer sua atividade, 

concluímos que o emprego indiscriminado da analogia e dos usos e costumes causou distorções 

de interpretações que provocaram um cenário de insegurança jurídica e ausência de isonomia 

de tratamento. 

Essas distorções, nascidas da falta de previsão legal,  podem ser citadas 

nos casos de prescrição, incialmente fixada em 1 (um) ano com base na analogia e nos usos e 

costumes e, posteriormente, transformada em um período de 5 (cinco) a 10 (dez) anos pelas 

regras do Código Civil, ou ainda nos casos de limitação da responsabilidade civil que  ao 

armador é legalmente prevista por força do artigo 750140 do Código Civil e ao consignatário da 

carga, ante a ausência de dispositivo legal, se não com base em decisões judiciais caso a caso, 

torna-se ilimitada quanto aos valores de danos referentes à demurrage. 

iii) Nessa linha, a aplicação do direito consuetudinário marítimo, 

através da analogia e dos usos e costumes, comparando a demurrage de navio com a demurrage 

de contêiner, com base no Código Comercial de 1850, após 40 (quarenta) anos já não tem 

sentido, devendo o operador do direito se firmar na busca da correta interpretação contratual 

 
140 “Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no 
momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou 
depositada em juízo, se aquele não for encontrado.” (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 29 de julho de 2019) 
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dos tempos modernos e dos reflexos comerciais, logísticos, sociais e econômicos da atualidade, 

e não mais na antiga tradição dos costumes do porto. 

iv) É necessário que tanto o Poder Judiciário quanto a doutrina se 

alinhem em busca da formação da segurança jurídica, de forma mais imparcial, iniciando com 

a exigência da expressa previsão contratual da cláusula de demurrage, impondo a transparência 

prévia de suas condições quanto aos valores das diárias e dos prazos do free time em 

consonância com a atual legislação (Resolução Normativa nº 18/2017 – ANTAQ).  

v) Dentro da busca da segurança e isonomia, devem os usuários dos 

serviços de transportes marítimos de carga unir-se e exigir esforços do Poder Legislativo para 

fixar o prazo prescricional de 1 (um) ano para a cobrança da demurrage de contêiner, o que 

deve ser feito por lei federal.  

vi) Defendemos que, nos termos do artigo 19141 da Resolução nº 

18/2017 (ANTAQ), sob pena de nulidade ou impossibilidade da exigência ou cobrança com 

base em tabelas unilaterais, os prazos (free time) e valores das diárias da demurrage do(s) 

contêiner(es) devem obrigatoriamente estar expressos previamente na confirmação do booking 

ou reserva de praça emitido pelo armador ao embarcador, bem como expressos no Bill of Lading 

(BL) ou Conhecimento de Transporte e mantidos no Termo de Compromisso de Devolução do 

Contêiner. 

vii)   Quanto à fixação da aplicação do regime jurídico de indenização 

por parte do Poder Judiciário, devem os operadores do direito, nos casos de excessos nas 

cobranças da demurrage, quando os valores ultrapassem a real extensão do dano, utilizar-se das 

regras legais do § único do artigo 944 do Código Civil, comprovando caso a caso os abusos e 

pleiteando a redução equitativa dos valores. 

viii) Ademais, independentemente da necessidade das medidas 

legislativas a serem criadas, cabe ao consignatário e/ou adquirente, o dever de prévia diligência 

e busca de conteúdo de informações junto ao transportador armador ou intermediários agentes 

 
141Art. 19. As regras e os valores de sobre-estadia, bem como o número de dias de livre estadia do contêiner 
deverão ser disponibilizados até a confirmação da reserva de praça ao embarcador, ao consignatário, ao 
endossatário e ao portador do conhecimento de carga – BL. (BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil/ Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Resolução Normativa nº18/ANTAQ. 
Brasília. DF: MTPAC/ANTAQ, 21 dez.2017) 
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de cargas ou NVOCC, exigindo o conhecimento de todos os termos e responsabilidades, em 

especial o free time e valores das diárias da demurrage, já na ocasião da reserva de praça ou 

booking do navio, para que não sejam surpreendidos posteriormente no caso de impossibilidade 

de devolução no prazo pactuado. 

ix)   Outra importante medida administrativa para evitar o pagamento 

de demurrage é o pleno conhecimento da modalidade de Incoterms escolhida, bem como o 

exercício de rigoroso controle interno de procedimentos operacionais na importação com 

análise das condições do transporte internacional marítimo antes mesmo do embarque da carga 

no porto ou terminal de origem. 

x)  Além disso, nos exemplos de estratégia de resistência exibidos no 

Capítulo 5.3 (acima), deve o consignatário da carga adotar postura organizada e diligente em 

relação aos possíveis imprevistos que possam causar atrasos de longo prazo, devendo, sempre 

que possível, optar pela imediata desova do contêiner, sua troca e devolução da unidade original 

ao armador no local indicado no contrato, de modo que a restituição da unidade de carga se dê 

dentro do período livre ou quanto antes, fazendo cessar o mais rápido possível a contagem das 

diárias de demurrage. 
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