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“O Caso Bahamas sob a ótica Ambiental Marítimo”

TRIBUNAL MARÍTIMO

“Repercussão das Decisões e dos Atos do

Tribunal Marítimo no Âmbito do Poder Judiciário”



2

- Introdução

- Funções do Tribunal Marítimo

- Caso Bahamas 

- Considerações

- Conclusão.

SUMÁRIO

SUMÁRIO



3

MISSÃO

Lei nº 2.180/1954

O Tribunal Marítimo, com jurisdição em todo o território nacional,

órgão autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao

Comando da Marinha, tem como atribuições julgar os acidentes e

fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e ainda manter o

Registro da Propriedade Marítima, de armadores de navios

brasileiros, do Registro Especial Brasileiro (REB) e dos ônus que

incidem sobre as embarcações nacionais.

INTRODUÇÃO
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Art . 13. Compete ao Tribunal Marítimo:

I - julgar os acidentes e fatos da navegação;

a) definindo-lhes a natureza e determinando-lhes as causas,

circunstâncias e extensão;

b) indicando os responsáveis e aplicando-lhes as penas

estabelecidas nesta lei;

c) propondo medidas preventivas e de segurança da

navegação;

II – (...)

INTRODUÇÃO

Art . 14. Consideram-se acidentes da navegação:

a) naufrágio, encalhe, colisão, abalroação, água aberta,

explosão, incêndio, varação, arribada e alijamento;

b) avaria ou defeito no navio nas suas instalações, que

ponha em risco a embarcação, as vidas e fazendas de bordo.
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Art . 15. Consideram-se fatos da navegação:

(...)

e) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a

incolumidade e segurança da embarcação, as vidas e fazendas de

bordo.

INTRODUÇÃO
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Lei 9.537/1997(LESTA)

Art. 33. Os acidentes e fatos da navegação, definidos em lei

específica (Lei nº 2.180/1954), aí incluídos os ocorridos nas

plataformas, serão apurados por meio de inquérito

administrativo (IAFN) instaurado pela autoridade marítima

(Regra 21 da SOLAS / CNUDM, § 7º art. 94 e 221 / Art XII

MARPOL 73/78), para posterior julgamento no Tribunal

Marítimo.

Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, é vedada

a aplicação das sanções previstas nesta Lei antes da decisão

final do Tribunal Marítimo, sempre que uma infração for

constatada no curso de inquérito administrativo para apurar

fato ou acidente da navegação, com exceção da hipótese de

poluição das águas (Lei nº 9.966/2000).

INTRODUÇÃO
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Funções do Tribunal Marítimo

1. Registral

2. Sancionatória

3. Instrutória

4. Arbitral

5. Outras funções administrativas não específicas

A função instrutória do TM consiste na apuração dos acidentes

e fatos da navegação, e sua interpretação à luz das normas

técnicas e jurídicas, de modo a determinar circunstâncias,

causas e culpas dos acidentes. (FERRARI, Sergio in Tribunal

Marítimo: natureza e funções)

FUNÇÕES DO TRIBUNAL MARÍTIMO
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FUNÇÕES DO TRIBUNAL MARÍTIMO

Art. 18. As decisões do Tribunal Marítimo quanto à matéria técnica

referente aos acidentes e fatos da navegação têm valor

probatório e se presumem certas, sendo porém suscetíveis de

reexame pelo Poder Judiciário. (Redação dada pela Lei nº 9.578,

de 1997)

Art. 19. Sempre que se discutir em juízo uma questão decorrente

de matéria da competência do Tribunal Marítimo, cuja parte

técnica ou técnico-administrativa couber nas suas atribuições,

deverá ser juntada aos autos a sua decisão definitiva.

(Redação dada pela Lei nº 5.056, de 1966)
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FUNÇÕES DO TRIBUNAL MARÍTIMO

No escólio de Sergio Ferrari, há posicionamentos distintos

acerca do caráter instrutivo dos atos e decisões do TM.

Há que entenda quem a os atos e decisões do TM são meros

atos e pareceres, não vinculando o magistrado. (Paulo Henrique

Cremonese e Guilherme Alves de Souza Filho)

Por outro lado, encontramos:

Fernando Viana apregoa que “ (…) a simples argumentação do

julgador, por si só, sem a produção de contraprova técnica, é

insuficiente para desconstituir a decisão técnica do TM.” (…)

Matusalém Pimenta averba que “(…) aquele que quiser

modificar uma decisão do TM, na esfera do judiciário, terá a

hercúlea tarefa de ilidir prova robusta. (…)”
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FUNÇÕES DO TRIBUNAL MARÍTIMO

Artur Carbone entende que “as decisões proferidas por colegiado

isento e altamente especializado não podem ser desprezadas

apenas em função da origem, nem afastadas sem a devida

fundamentação a demonstar cabalmente seu desacerto.”

Pedro Calmon Filho sustenta que a prova possui presunção iuris

tantum. Assim, para ser desprezada, a parte deverá mostrar ao

magistrado, onde a decisão do TM foi equivocada. “Isto significa

na prática, uma inversão do ônus da prova.”
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CASO BAHAMAS
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CASO BAHAMAS

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

ACIDENTE COM O NAVIO-TANQUE "BAHAMAS"

EM RIO GRANDE

- 30 DE AGOSTO DE 1998 –

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE (NORMAM 09/DPC)

MEPC 43/INF11 

02 April 1999

http://www.dpc.mar.mil.br/pt-br/diian/relatorios-de-investigacao-de-

acidentes-maritimos

Investigação de Segurança 

dos Acidentes E Incidentes 

Marítimos – ISAIM “Código 

de Investigação de 

Acidentes (CIA)” –

Resolução MSC.255(84) da 

IMO - um acidente ou 

incidente marítimo muito 

grave.
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Dados do Navio

Nome "BAHAMAS"

IMO Number 7028362

Porto de Registro Valletta

Bandeira Malta

Sociedade Classificadora Registro Italiano Navale - RINA

Tipo do navio Chemical Tanker

Tonelagem Bruta 12909

Porte Bruto 21.7801

Comprimento Total 162,37 m

Tripulação 30

Construção 1970, Nylands - Verksted, Norway

CASO BAHAMAS
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Artigo 2 Definições

Para os efeitos deste Protocolo:

(1) “Incidente de poluição por substâncias potencialmente perigosas e

nocivas” (daqui em diante referido como “incidente de poluição”) significa

qualquer ocorrência, ou uma série de ocorrências que tenham a mesma

origem, inclusive incêndio ou explosão, que resulte, ou que possa resultar, numa

descarga, liberação ou emissão de substâncias potencialmente perigosas e

nocivas e que constitua, ou possa constituir, uma ameaça ao meio ambiente

marinho, ou ao litoral, ou aos interesses correlatos de um ou mais Estados, e que

requeira uma ação de emergência ou uma reação imediata.

(2) “Substâncias potencialmente perigosas e nocivas” significa qualquer

substância, que não óleo, que, se for introduzida no meio ambiente marítimo

provavelmente provocará riscos a saúde humana, danos aos recursos vivos e

à vida marinha, danos a amenidades ou que interfira com outras

utilizações legítimas do mar.

CASO BAHAMAS

Protocolo Sobre Preparo, Resposta e Cooperação para Incidentes de Poluição 

por Substâncias Potencialmente Perigosas e Nocivas, 2000, (OPRC/HNS 2000) 
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Carga

O ácido sulfúrico, número UN 1830.

Geralmente é embarcado em concentrações acima de 95%.

Com taxa de concentração entre 80% e 20%, o ácido sulfúrico torna-se

extremamente corrosivo, sem condições de ser comercializado, manuseado

ou transportado.

O N/T "BAHAMAS" chegou a Rio Grande carregado com 19.616,3 tons de

ácido sulfúrico em concentração acima de 95%.

CASO BAHAMAS
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Às 22:00 horas do dia 30 de agosto de 1998, a Capitania dos Portos do

Rio Grande do Sul foi informada de que o N/T "BAHAMAS", carregado

com ácido sulfúrico, estava adernado no Terminal da empresa FERTISUL

no porto de Rio Grande;

Durante a noite - alagamento com uma mistura ácida e o navio sentou no

fundo do canal;

CASO BAHAMAS

Na manhã do dia 31 de Agosto, a tripulação abandonou o Navio, arriando

as bandeiras;

Devido às circunstâncias, a Capitania dos Portos informou o ocorrido ao

Corpo de Bombeiros, Órgãos Ambientais e ao Ministério Público;

Os proprietários do Navio contrataram a empresa de salvamento

holandesa SMIT TAK;

No dia 2 de Setembro várias Autoridades locais formaram uma Comissão

para gerenciar a situação;
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A investigação concluiu houve erro humano cometido pelo bombeador

durante a operação de descarga, que foi seguido por uma série de

outros erros de operação e erros de julgamento pelo Comandante, bem

como a falta de experiência da tripulação. Esses foram fatores

contribuintes para o acidente;

No dia 14 ABR 1999, Juiz Federal da 1ª VFRG ordenou a empresa SMIT

TAK a remover imediatamente o N/T "BAHAMAS" da área do porto de

Rio Grande;

Em 20 ABR 1999, a AMB emitiu uma permissão especial para a

remoção do N/T "BAHAMAS" para fora do porto; e

No dia 22 ABR 1999, em alto-mar.

CASO BAHAMAS

Em 02 de setembro, bombeamento da mistura ácido+água para a Lagoa

dos Patos – perigo explosão – perda de vidas – Termo de Aceitação de

Decisão dos Órgãos Ambientais. (MB – Valoração dos bens: vida,

meio ambiente e material, nesta sequência).



18

Na data da ocorrência do fato (30AGO1998), a legislação aplicável

era:

Lei nº 2.180/1954.

Lei nº 5.357/1967 (revogada pela Lei nº 9.966/2000).

Lei nº 6.938/1981.

Lei nº 7.032/1984 (Assistência e Salvamento).

Lei nº 7.542/1986 (Remoção de Destroços).

Lei nº 9.537/1997 (LESTA)

Lei nº 9.605/1998 (12FEV1998).

Decreto nº 2.508 de 04/03/1998 (MARPOL 73/78 – ANEXO II –

Regra 17 - Plano de emergência de bordo para substâncias

líquidas nocivas)

CC/1916 E CPC/1973.

CASO BAHAMAS
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TRIBUNAL MARÍTIMO - PROCESSO Nº 18.370/99

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade:

a) quanto à natureza e extensão do acidente/fato:

contaminação da carga de ácido sulfúrico de navio pela água,

gerando mistura altamente corrosiva,

ocasionando avarias estruturais por furos no costado, interligação e

alagamentos dos tanques, compartimentos e praça de máquinas, e

provocando o assentamento e encalhe no berço de atracação,

gerando condições de alto risco de explosão e grave poluição

ambiental,

seguindo-se operação de salvamento através de alijamento por

transbordo de parte da carga contaminada e reflutuação, para retirada

do navio avariado do porto, para águas internacionais, de onde foi

levado para destino não conhecido com precisão;

CASO BAHAMAS
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b) quanto à causa determinante:

erro operacional no manuseio de válvulas de carga, provocando

vazamento do ácido, impropriamente esgotado e transferido, gerando

ataque químico às redes de lastro, aumentando a ação corrosiva pela

diluição e provocando a contaminação dos tanques de carga;

demora em comunicar o acidente às autoridades brasileiras,

agravando suas consequências;

defeitos no posicionamento das válvulas das bombas de carga e

despreparo da tripulação armada para operar navio daquela classe;

CASO BAHAMAS
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c) decisão:

Julgar os acidentes e fatos da navegação, previstos nos artigos 14,

letra “a” e “b”, e 15, letra “e”, da Lei nº 2.180/54 como decorrentes de:

1. imperícia do Imediato;

2. negligência e dolo eventual do comandante; e

3. negligência da empresa armadora/operadora do navio, (....) a

Chemoil Internacional Ltd, (pena de multa de R$ 10.000,00 (dez

mil reais), em conformidade com o que é previsto nos artigos 121, I,

II e III, 123 “a”, 124, IX, “b” e § 1º, e 129 da supracitada lei.)

CASO BAHAMAS
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006075-38.2012.4.04.7101/RS Acórdão –

28/05/2017

RELATORA : Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA

1. APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

2. APELANTE : BUNGE FERTILIZANTES S/A

3. APELANTE : CHEMOIL INTERNATIONAL LTDA

4. APELANTE : IBAMA

5. APELADO : GENESIS NAVEGATION LTD

6. APELADO : LIVERPOOL & LONDON P & I

7. APELADO : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

8. APELADO : SMIT TAK B. V.

9. APELADO : SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE;

UNIÃO (MB)

10. APELADO : YARA BRASIL FERTILIZANTES S .A .

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2000.71.01.001891-1/RS – Sentença 11/03/2011

CASO BAHAMAS

Penal: 98.1002.450-9

Cautelares: 98.1002.362-6 e 98.1002.463-0 

Reparação Civil: 023/1.04.0015742-7, 023/1.04.0015748-6 e 

023/1.04.0029272-3 = > 70 pescadores
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c) No mérito, foram julgados PARCIALMENTE procedentes os pedidos,

para CONDENAR apenas as requeridas Chemoil International Limited,

Genesis Navigation Limited e Bunge Fertilizantes S.A (sucessora de

Manah S.A. e Fertilizantes Serrana S.A.) ao pagamento de indenização

substitutiva às obrigações de fazer que se tornaram impossíveis, nos

termos dos artigos 461, § 1º, do Código de Processo Civil e 84, § 1º, da

Lei n° 8.078/90, que fixo em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a

ser pago solidariamente pelas rés.

a) Reconhecida a incompetência da Justiça Brasileira para conhecer

do pedido veiculado em face da requerida Liverpool & London P & I

(foge à orbita dos artigos 88 e 89 do CPC);

b) Não reconhecimento de responsabilidades do Salvador (SMIT TAK

BV);

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2000.71.01.001891-1/RS – Sentença 11/03/2011

CASO BAHAMAS



24

Pelo pagamento da totalidade da indenização e das despesas

processuais, respondem, solidariamente, os réus:

1. Genesis Navegation Limited,

2. Chemoil Internacional Limited, Petrobrás -Petróleo Brasileiro

S.A.,

3. Bunge Fertilizantes S.A (sucessora de Manah S.A. e Fertilizantes

Serrana S.A.) e

4. Yara Brasil Fertilizantes S.A. (sucessora de Adubos Trevo S.A.)

todos responsáveis solidários pelo evento lesivo -,

5. arcando a Liverpool & London Protection and Indemnity

Association Limited com tal ônus até o limite da apólice.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006075-38.2012.4.04.7101/RS Acórdão –

28/05/2017

CASO BAHAMAS
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Protocolo Sobre Preparo, Resposta e Cooperação para Incidentes de Poluição por 

Substâncias Potencialmente Perigosas e Nocivas, 2000, (OPRC/HNS 2000) 

CONSIDERAÇÕES

Artigo 3

Planos de emergência e envio de informações

(1) Toda Parte deverá exigir que os navios autorizados a arvorar a sua bandeira

tenham a bordo um plano de emergência para incidentes de poluição (...) (Reforça

a Regra 17, do Anexo II, da MARPOL 73/78)

(2) (...) portos marítimos e de instalações para manuseio de substâncias

potencialmente perigosas e nocivas sob a sua jurisdição tenham (...) planos de

emergência para incidentes de poluição ou medidas semelhantes para substâncias

potencialmente perigosas e nocivas
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(a) (...)

(b) um plano de contingência nacional para o preparo e resposta que contenha

as relações organizacionais dos vários órgãos envolvidos, sejam públicos ou

privados, levando em consideração as diretrizes elaboradas pela Organização.

CONSIDERAÇÕES

Artigo 4

Sistemas nacionais e regionais para preparo e resposta

(1) Toda Parte deverá estabelecer um sistema nacional para responder pronta e

eficazmente a incidentes de poluição. Esse sistema deverá conter, no mínimo:
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CONSIDERAÇÕES

Convenção Internacional sobre responsabilidade e compensação

por danos relativos ao transporte por mar de substâncias

potencialmente perigosas e nocivas, 1996 (HNS Convention)

O nível 1 - seguro obrigatório contratado pelos armadores, com

limitação de responsabilidade.

Um nível 2 de compensação será pago a partir de um fundo,

composto por contribuições dos receptores da HNS, quando o

seguro não for suficiente para satisfazer uma reclamação.

As contribuições para o Fundo serão calculadas de acordo com

o montante de HNS recebido em cada Parte, no ano civil

anterior.
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Artigo 9º

1. O proprietário de um navio tem o direito de limitar a sua

responsabilidade, nos termos da presente convenção a um montante

total por incidente calculado do seguinte modo:

a) 10 milhões de unidades de conta, para navios de arqueação não 

superior a 2000 unidades 

(https://pt.coinmill.com/SDR_USD.html#SDR=10000000 = US$ 14. 

124. 293,79 = R$ 44.764.961,58 em 19OUT2017)

CONSIDERAÇÕES

O montante total não poderá exceder, em caso algum, 100 milhões

de unidades de conta.

(https://pt.coinmill.com/SDR_USD.html#SDR=10000000 = US$

141.242.937,85 = R$ 447.649.615,69 em 19OUT2017)

HNS PROT 2010 - approximately USD15 million to USD150 million

(IOPC FUNDS - International Oil Pollution Compensation Funds).
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HNS 1996 não em vigor 14 13.83

HNS PROT 2010  não em vigor 1 1.39

CONSIDERAÇÕES

Treaty Date of entry into force Nº. of  Contracting States  % World Tonnage

OPRC 1990 13/05/1995 112 75.33

OPRC/HNS 2000 14/06/2007 39 50.55

Status das Convenções
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Direito Ambiental

1. Complexidade do processo – 11 anos até a sentença de mérito

+ 6 anos - acórdão;

2. Multiplicidade de Partes – 1 autor e 9 réus;

3. Princípios do poluidor-pagador e solidariedade;

4. Responsabilidade objetiva e teoria do risco integral;

Alguns Pontos de Destaque:

Direito Marítimo

1. Celeridade e precisão nos atos e decisões do TM – 1 ano e ½;

2. Descumprimento dos artigos 18 e 19 da Lei nº 2.180/1954;

3. Não aplicação da Convenção de Salvamento de 1989;

4. Solidariedade do Liverpool & London P&I com demais réus;

5. Descumprimento do Anexo II da MARPOL 73/78;

6. Hodiernamente, ainda há carência de PEI e PNC para

substâncias nocivas e perigosas (OPRC/HNS/2000);

Conclusão
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Conclusão

Os artigos 18 e 19 da Lei nº 2.180/1954 trazem,

respectivamente, a presunção de certeza dos atos e decisões

TM, com a livre apreciação da prova pelo magistrado, e,

sobretudo, a obrigação legal de apreciá-la no processo. Essa

foi a vontade da Lei (Interpretação Teleológica).

Para reflexão: O princípio da solidariedade deveria possuir

limites ou critérios para sua aplicação?

Quando o autor do fato é conhecido e possui patrimônio,

deve-se aplicar o supracitado princípio?

O princípio da solidariedade faz justiça? É ético?
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“Mares e Rios Seguros e Limpos”

www.dpc.mar.mil.br

MUITO OBRIGADO !

wellington.nogueira@dpc.mar.mil.br  tel: 21 2104 5411


