
Desde os controles prévios ao embarque da mercadoria, a segurança e conservação durante a
(s) viagem (s), até a inspeção final na chegada ao destino, fazem parte de uma cadeia na
qual existem diversos envolvidos e também responsáveis.

Por isso, se algo falhar, é vital saber identificá-lo a tempo de evitar qualquer dano ou
reconhecer onde estava o problema. Caso esta informação seja omitida ou simplesmente não
seja dada importância no momento certo, sabendo que poderia causar um problema maior, o
responsável não ficará isento de culpa.

Esses atos de negligência são mais comuns do que pensamos e, claro, podem ser resolvidos.
No caso a seguir, daremos a você um exemplo claro de negligência nos procedimentos de
segurança e armazenamento.
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Negligência nos procedimentos de

segurança
O comércio internacional, especialmente o marítimo, tornou-se uma atividade cada vez mais
regulamentada e complexa, em que é necessário ser muito exigente em termos de qualidade
e segurança para satisfazer todas as partes envolvidas.
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Assim que a BARBUSS recebeu os documentos do sinistro de parte do cliente, as reivindicações foram
apresentadas contra o terminal do Porto de Santos e contra a transportadora. Embora a prescrição
contra o armador fosse de dois anos após a descarga - de acordo com a legislação uruguaia local -, a
reivindicação contra o terminal precisava ser baseada na legislação brasileira, que estabelece prazo
de prescrição para reclamação de três meses após o pagamento da indenização ao segurado.
Embora não haja lei específica a respeito do termo inicial da prescrição a partir do pagamento da
indenização, essa data foi utilizada nas tratativas, como estratégia possível, de acordo com a
jurisprudência brasileira. Tal ação antecipada contra ambas as partes envolvidas nas operações de
transporte nos permitiu construir um procedimento administrativo contra o terminal de Santos,
trabalhando em conjunto com os reguladores e clientes para coletar todos os documentos necessários
para o sucesso no ressarcimento, demonstrando-se a responsabilidade do oponente.

A BARBUSS foi contratada por uma grande seguradora do Brasil para perquirir ressarcimento. A carga
era composta de tereftalato de polietileno (PET), embalada em sacos flexi pesando 27.016.520 e foi
transportada em 69 contêineres de 20'.

O incidente
O transporte das mercadorias iniciou-se no Porto de Suape (Brasil) e posteriormente foi realizado um
transbordo no Porto de Santos (Brasil) para continuar o transporte até o destino final em Montevidéu
(Uruguai), chegando em 8 de março de 2020. Após chegada às instalações dos consignatários,
durante a inspeção foi encontrada água dentro de 17 contêineres, circunstância que danificou a carga.
Após avaliação da perda e determinação de sua quantificação, o sinistro foi pago ao segurado no
valor aproximadamente R$ 2.000.000,00, na segunda quinzena de março de 2021. Portanto, o
pagamento foi feito após o decurso de um ano, fora do prazo prescricional de segurança, de acordo
com a legislação vigente no Brasil para esse tipo de ressarcimento.
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Se você tiver qualquer acidente ou qualquer problema com sua carga, não hesite em nos contatar:

Conseguimos comprovar a negligência do terminal, mesmo após o decurso da prescrição de
segurança, pois os contêineres foram expostos a fortes chuvas durante o transbordo,
recuperando então 60% do valor da indenização para nossos clientes.

Tipo de cliente e carga

Tratamento de reclamações e resultado final
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