DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO E DAS
EMPRESAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
ANÁLISE JURISPRUDENCIAL E CAMINHOS PARA A
OBTENÇÃO DO RESSARCIMENTO

BARBUSS
NOSSA MISSÃO
BARBUSS é uma empresa global que visa melhorar os resultados das empresas
de seguros, resseguros e de comércio internacional, com foco na gestão efetiva
de ressarcimento (sub-rogações) e consultoria em minimização de perdas.

NOSSA PROPOSTA DE VALOR







Foco em Resultado
Proximidade ao Cliente
Menos Formalidades
Custo Eficaz
Padronização
Presença Local

NOSSA VISÃO







Proatividade
Melhoria Constante
Proximidade ao Cliente
Transparência
Compartilhamento de Conhecimento
Respeito aos funcionários, clientes e
parceiros

BARBUSS – Presença Global
12 Escritórios Próprios
2 Representações

Global Network:
Argentina (Buenos Aires)
Uruguay (Montevideo)
Colombia (Bogotá)

+60 Funcionários

Brasil (São Paulo)
Chile (Santiago)

8 Idiomas
+6000 Casos por ano
32m USD em
ressarcimento

México (DF)
Bélgica (Antuérpia)
Alemanha (Hamburgo)
Espanha (Madri)
Reino das Nações Unidas
(Londres)
India (Mumbai)
África do Sul (Joanesburgo)

Parcerias:
Australia (Sydney)
EUA (Texas)

www.barbuss.com

Nossos Serviços
Ideal World

Ressarcimento:
• Marine
• Terrestre
• Aéreo
• Carga Perecível
• Carga a Granel
• Aço
• Oléo & Gás
• Casco & Maquinário
• General Average

Ressarcimento:
• Property
• C&E
• Quebra de
Maquinário
• Lucros Cessantes
• Lucro
• Residencial
• Comércio

Real World

•
•
•
•

Assistência Jurídica
Serviços de Defesa
Programas Locais e
Regionais
Defesa e
Ressarcimento em
Responsabilidade
Civil Geral, Marine
Liability,
Responsabilidade
Civil Produtos

•
•
•

•

Departamento Jurídico
para processos judiciais
Jurisdições Múltiplas
Escritórios com
representantes para
litigar nas príncipais
jurisdições onde não
temos presença local
Experiência em casos
jurídicos complexos de
Property, Casualty e
Marine

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE
CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA:
- CONDUTA;
- DANO;
- NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA:
- CONDUTA
- DANO;
- NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO;
- DOLO OU CULPA

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR É OBJETIVA?

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO EM
DECORRÊNCIA DO ROUBO DE CARGAS
HISTÓRICO JURISPRUDENCIAL E ATUAL
CENÁRIO

PRIMEIRO MOMENTO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA E IRRESTRITA
(PONTES DE MIRANDA: INEVITABILIDADE + IMPREVISIBILIDADE)
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. Caso fortuito ou
força maior caracteriza-se pela imprevisibilidade e inevitabilidade do
evento. No Brasil contemporâneo, o assalto à mão armada nos meios
de transporte de cargas e passageiros deixou de revestir esse atributo,
tal a habitualidade de sua ocorrência, não sendo lícito invoca-lo como
causa de exclusão da responsabilidade do transportador (REsp 56912 /
RJ – Julgado em 05/09/1995.

SEGUNDO E ATUAL MOMENTO: RESPONSABILIDADE CONDICIONADA
O roubo de carga constitui força maior e exclui a responsabilidade da
transportadora perante a seguradora do proprietário da mercadoria
transportada, quando adotadas todas as cautelas necessárias para o
transporte seguro da carga (AgRg REsp 637.905-SP – 21/05/2015).
O roubo de carga constitui força maior e exclui a responsabilidade da
transportadora perante a seguradora do proprietário da mercadoria
transportada, quando adotadas todas as cautelas necessárias para o
transporte seguro da carga (AgRg REsp 908.814-SP – 05/05/2016).
O roubo, na linha do que vem professando a jurisprudência desta Corte, é
motivo de força maior a ensejar a exclusão da responsabilidade do
transportador que não contribuiu para o evento (Embargos de Divergência em
REsp 1.172.027-RJ – Julgado em 18/12/2013

DOS REQUISITOS REAIS DA CONFIGURAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR

NA HIPÓTESE DO ROUBO DE CARGAS

- Conduta (Prestação do serviço de transporte);
- Dano (prejuízo decorrente do roubo);
- Inobservância das cautelas de praxe (PGR);
- Nexo de causalidade (entre a inobservância e o roubo).

PONTO CONTROVERTIDO: DA VERIFICAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE
Eliminação hipotética de Thyrén:
Trata-se de um método para identificar se a conduta anterior ao dano é ou não causa
para a sua ocorrência. O método é simples:
a) analisa-se a conduta da transportadora (como, por exemplo, a contratação de
motorista com histórico de suspensões por multas);
b) exclui-se a conduta;
c) se com a exclusão da conduta o resultado (roubo) se altera (deixando de
existir), então a
conduta (contratação do motorista) é causa para a ocorrência do
resultado.
A eliminação hipotética é utilizada em todos os âmbitos do Direito, quando necessária
a apuração da relação de causalidade.

THYRÉN NA JURISPRUDÊNCIA: CAUSAS CÍVEIS
0009139-16.1999.8.26.0000. Apelação. 7a. Ementa: SEGURO DE VIDA - ACIDENTE
PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O MAL DE
QUE PADECIA O SEGURADO E A CAUSA MORTIS - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerase causa o evento sem o qual o fato não teria ocorrido. Todavia, para se determiná-la
necessária se faz a aplicação da Teoria de Thyren e, assim, excluído, em mente, um
fato, se persistir o evento, é porque este é independente daquele, rompendo, desta
forma, o nexo de causalidade.
0134809-83.2007.8.26.0000. Apelação. Câmara de Direito Público. Data do julgamento:
26/01/2009. Data de registro: 19/03/2009. Outros números: 7350625500. Ementa:
RESPONSABILIDADE MÉDICA. CIVIL. ERRO DE DIAGNOSE. O erro diagnóstico é um risco
ordinário do exercício da profissão de médico, e esse erro nem sempre arrasta consigo
a culpa correspondente. Simples recurso ao método da eliminação hipotética de
Thyrén permite concluir, para o caso dos autos, em que, com ou sem o agitado erro
de diagnóstico, o requerente, portador de meningite, haveria de internar-se para
tratamento médico, suportando os prejuízos reclamados.

DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DESCUMPRIMENTO E O ROUBO NA
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA
1105102-29.2016.8.26.0100. Apelação. 18ª Câmara de Direito Privado. Data
do julgamento: 28/11/2017. Termo de quitação firmado pela segurada
basta para comprovar o pagamento da indenização securitária – Subrogação da seguradora nos direitos da segurada. RESPONSABILIDADE CIVIL
– Responsabilidade objetiva da transportadora de cargas pela entrega
incólume da mercadoria que lhe foi confiada – Inteligência dos artigos 749
e 750 do Código Civil, e do artigo 7º da Lei 11.442/2007 – Roubo que não
afasta a responsabilidade da transportadora no caso – Comprovado
descumprimento do plano de gerenciamento de risco – Responsabilidade
contratual assumida pela transportadora para mitigar os riscos inerentes à
atividade – Nexo causal entre a negligência da transportadora, agravando
o risco da atividade, e o prejuízo sofrido pela segurada – Indenização
mantida. Recurso não provido.

DA REGULAÇÃO DE SINISTRO DOS ROUBOS DURANTE O TRANSPORTE:
PROPOSIÇÕES

a) Buscar a verificação do cumprimento de todas as normas referentes ao
plano de gerenciamento de riscos ao longo da regulação;
b) ainda em fase de regulação, estabelecer sempre que possível a relação de
causalidade entre a quebra de uma das regras do PGR e o roubo;
c) Consolidar um vínculo jurídico entre o transportador e as regras do plano
de gerenciamento de riscos (assinatura do PGR, confirmação de recebimento
das normas etc);

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS
Principais pontos

- Obrigação de meio;
- Responsabilidade contratual?;
- Vínculo jurídico com a seguradora?

DEFINIÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS
Pessoas jurídicas envolvidas:
1. Seguradora
2. Embarcador
3. Transportador
4. Empresa de gerenciamento
Relações jurídicas:
1. Seguradora <-> embarcador (contrato de seguro)
2. Embarcador <-> transportador (contrato de transporte)
3. Transportador <-> empresa de gerenciamento (contrato de prestação de
serviço)

PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS
1. O pagamento da indenização insere a seguradora na condição
jurídica do embarcador. Entre embarcador e empresa de
gerenciamento não há relação contratual.

2. A empresa de gerenciamento responde pela falha contratual
apenas em face do transportador, e não do embarcador.

3. Qual a natureza jurídica da responsabilidade civil da empresa de
gerenciamento de riscos perante a seguradora, que se sub-roga na
posição jurídica do embarcador?

JURISPRUDÊNCIA
TJ-SP. Apelação Cível 0217782-86.2007.8.26.0100 – julgada em 08/10/2012).
Alegação de descumprimento de contrato por falha na execução dos
serviços de vigilância, não impedindo a ocorrência do roubo da carga
transportada - Sentença de improcedência fundamentada na ausência de
responsabilidade objetiva da ré, de obrigação de resultado em relação à
incolumidade da carga transportada ou de assunção de riscos – Hipótese: o
sistema de rastreamento foi violado, impedindo o recebimento dos
comandos de bloqueio efetivamente enviados pela ré - Obrigação de
meio, não de resultado – Sentença mantida, pelos seus próprios
fundamentos.

JURISPRUDÊNCIA
TJ-SP. “PRESCRIÇÃO Contrato de gerenciamento de riscos para possibilitar
cobertura securitária Prazo trienal para reparação civil art. 206, § 3º, V, do Código
Civil Recurso improvido. SEGURO Responsabilidade civil Transporte rodoviário Ação
regressiva de indenização proposta pela seguradora contra empresa de
gerenciamento de riscos. Liberação de motorista de tinha passagem pela polícia.
Falha na prestação do serviço. Trecho do voto: Após ter realizado a indigitada
pesquisa, o motorista foi liberado pela apelante para viajar transportando as
mercadorias da segurada (1980 latas de creme de leite). Ocorre que, após ter
notícia do extravio da carga, nova pesquisa foi feita por conta da seguradora,
quando se constatou que o indigitado motorista tinha passagem pela polícia (fls.
43/44). Portanto, a prestação de serviços não ocorreu de forma satisfatória,
ensejando a condenação da ré-apelante ao pagamento do prejuízo
correspondente ao valor da cobertura securitária.

PLANO DE AÇÃO – RESSARCIMENTO BARBUSS
DO RESSARCIMENTO EM FACE DO TRANSPORTADOR

1. Acompanhar sempre que possível a obtenção das
informações acerca da quebra de PGR, mesmo antes da
indenização (construção do nexo de causalidade) –
acompanhamento ainda na fase de regulação;
2. Apresentação extrajudicial dos casos em qualquer hipótese de
quebra de PGR (a ausência de nexo deve ser demonstrada pelo
transportador);
3. Buscar ressarcimento
aplicabilidade).
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PLANO DE AÇÃO – RESSARCIMENTO BARBUSS

DO RESSARCIMENTO EM FACE DAS EMPRESAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
1. Acompanhar sempre que possível a obtenção das informações acerca da
quebra de PGR, mesmo antes da indenização (construção do nexo de
causalidade) – acompanhamento ainda na fase de regulação;
2. Apresentação extrajudicial dos casos em qualquer hipótese de quebra de
PGR (a ausência de nexo de causalidade deve ser oposta pela empresa de
gerenciamento).
3. Persistência: prescrição trienal.

SUCCESS CASES - BARBUSS
Reconhecimento da responsabilidade civil da empresa de gerenciamento de
riscos:
VOTO nº: 27995. Apelação 0218839-03.2011.8.26.0100. COMARCA: SÃO PAULO.
Apelante: GV GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. Apelada: CHUBB DO BRASIL
CIA DE SEGUROS. “PRESCRIÇÃO Contrato de gerenciamento de riscos para
possibilitar cobertura securitária. Prazo trienal para reparação civil art. 206, § 3º,
V, do Código Civil Recurso improvido. SEGURO Responsabilidade civil.
Transporte rodoviário. Ação regressiva de indenização proposta pela
seguradora contra empresa de gerenciamento de riscos. Liberação de
motorista de tinha passagem pela polícia. Falha na prestação do serviço.
Afastamento das alegações da apelante no sentido de que não poderia obter
tal informação - Direito à informação que é garantia constitucional art. 5º, XIV
Dever da ré-apelante de pagar à autora-apelada o valor da cobertura
securitária. Ação procedente - Recurso improvido.”

SUCCESS CASES - BARBUSS
Reconhecimento da responsabilidade civil do transportador rodoviário:
quebra de PGR
VOTO Nº: 41465. APEL.Nº: 1096591-76.2015.8.26.0100. COMARCA: SÃO PAULO
(FORO CENTRAL CÍVEL) Apelantes: RIGABRÁS TRANSPORTES LTDA e IZOLAN
TRANSPORTES LTDA. Apelada: ZURICH ARGENTINA COMPANHIA DE SEGUROS
S.A.*AÇÃO REGRESSIVA. Seguro Transporte internacional rodoviário de
mercadoria - Inocorrência. Documentos traduzidos que foram apresentados
que se mostraram suficientes para bem instruir o feito, sem qualquer prejuízo
às partes. Procedimento no transporte da carga que se evidenciou falho,
contribuindo para a ocorrência do sinistro, não havendo que se falar em caso
fortuito ou força maior. Honorária corretamente fixada pela r. sentença, não
merecendo qualquer modificação. Sentença mantida. Recursos não
providos.

SUCCESS CASES – BARBUSS
AMÉRICA LATINA
Responsabilidade civil do transportador rodoviário
ARGENTINA: la obligación del transportista es de resultado, por lo
que -para eximirse de responsabilidad- es preciso demostrar que
la falta de entrega de la mercadería se debió a un caso fortuito
o de fuerza mayor. No siendo suficiente la mera alegación de la
sustracción, sino que corresponde justificar que ha sido irresistible
o inevitable. Y aunque el uso de arma de fuego puede convertir
a la sustracción en irresistible, ello solo no basta, pues las
circunstancias de tiempo, modo y lugar deben demostrar que la
transportista se vio impedida de evitar el asalto a mano armada.”
(Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II en autos “La Meridional
Cia. Argentina de Seguros S.A. c/ Transportes Laurenzano S.A” –
Causa 15.661/2003- de fecha 4/2/2011).

