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• Abalroamento ocorrido no dia 12/02/1999, em alto-mar, a

cerca de 13 milhas a leste da ilha de São Sebastião/SP,

entre o navio tanque “GLOBAL RIO”, em lastro, e o

graneleiro “NORSUL TUBARÃO”, também em lastro;

• “GLOBAL RIO” viajava de Santos para Maceió, rumo

073°, velocidade 15 nós, estando no passadiço o oficial

de quarto e um vigia, quando avistaram pela proa, a

cerca de 20° BB, as luzes de mastro e de BE do

“NORSUL TUBARÃO”, que navegada de Sepetiba à

Argentina, no rumo 227°, velocidade de 11 nós, estando

na ponte de comando apenas o oficial de serviço,

entretido com a escrituração do livro de quarto no

camarim de cartas estando desligados os alarmes de

alvos pelo radar em ambos os navios, devido à

interferência pela presente de nuvens baixas.

• Avarias graves na alheta de BB do “GLOBAL RIO”, com

água aberta e alagamento na praça de máquinas, e

avarias na proa do “NORSUL TUBARÃO”;
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REGRA15: SITUAÇÃO DE RUMOS CRUZADOS

• “Quando duas embarcações de propulsão mecânica se

cruzam com risco de colisão, a embarcação que tem a

outra pelo seu boreste, se manterá afastada da rota da

outra e, se as circunstâncias o permitirem, evitará

cruzar sua proa.”.
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REGRA 17: AÇÃO DA EMBARCAÇÃO QUE TEM PREFERÊNCIA

• “a) Cada embarcação fará uso de todos os meios que disponha e que sejam apropriados para a

circunstância e condições do momento, para determinar se existe risco de abalroamento. Em caso

de dúvida, será considerado que o risco existe.”.

• “a) 1) Quando uma das embarcações deve se manter afastada da derrota da outra, essa última

manterá seu rumo e velocidade.”.

• “a) 2) Entretanto, a embarcação que tem a preferência PODERÁ manobrar para evitar uma colisão, tão

logo lhe pareça que a embarcação obrigada a manobrar não está manobrando apropriadamente, em

cumprimento a estas Regras;

• D0 Esta regra não dispensa a embarcação obrigada a manobrar de sua obrigação de se manter

afastada do caminho da outra”
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CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTOS:

• “ Fato gerador”: O abandono do passadiço pelo oficial de serviço do Norsul Tubarão, negligenciando a 

vigilância visual, com o o alarme de aproximação de alvos desligado, permitindo a aproximação em 

rumo cruzado com o n/t Global Rio.”

• O fator operacional teria contribuído para o acidente, pelo descumprimento das regras do RIPEAM 

números 5 (vigilância), 7 b (uso de radar) e 15 (obrigação de manobrar em rumos cruzados) por parte 

do oficial do “NORSUL TUBARÃO”, e pelo descumprimento das regras 7 a (risco de colisão) e 17 a 

(ação da embarcação que tem preferencia) por parte do oficial de quarto do “GLOBAL RIO”.

• Declaração do Capitão do Norsul Tubarão: "Ele respondeu que não viu o acidente, não viu o curso 

da outra embarcação para analisar quem era obrigado a manobrar" 

PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA (PEM):

• A PEM ofereceu representação em face de 2° ON José Maria Campelo da Silva e do CLC Gianone

Carlos Custódio, respectivamente, piloto de serviço e comandante do “NORSUL TUBARÃO”, e também

do 2° ON José da Silva Lima, oficial de quarto do “GLOBAL RIO”, com fulcro nos artigos 14 “a”

(abalroamento) e 15 “a” (deficiência de equipagem) da lei n° 1.180/54.
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TRIBUNAL MARÍTIMO:

• Decisão do TM: culpa concorrente de ambos os navios: "... portanto, na minha opinião, como é

sempre o caso com colisões, alguém culpa o outro e vice-versa. Nesse caso, não é recomendável

atribuir diferentes graus de falha aos dois oficiais e, portanto, defendo a decisão da maioria (...)

Considerar que houve culpa concorrente no evento, na proporção de 50% (cinqüenta por cento)

para cada representado”. (Processo nº 18.731/00, Tribunal Marítimo, julgado em 05/12/02)

• Voto Divergente: “Votei de forma divergente quanto à aplicação das penas pois, apesar de acolher, em

sua maior parte, os termos da representação, com a condenação dos dois pilotos representados, como

por unanimidade decidiu o Tribunal, entendi que as penalidades deveriam ser proporcionais a seus

graus de culpabilidade, ficando flagrante, em meu entendimento, o maior grau com respeito à atuação

do responsável pela condução do navio que necessariamente deveria manobrar e não o fez (o

“NORSUL” TUBARAO)”, quando comparado à responsabilidade do condutor do outro navio (o “GLOBAL

RIO”) que, embora manobrasse para tentar evitar o acidente, o fez de maneira imprópria, e com uma

graduação de 3 para 1”. (Processo nº 18.731/00, Tribunal Marítimo, Juiz relator Carlos Fernando

Martins Pamplona, julgado em 05/12/02)
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PODER JUDICIÁRIO:

• Proprietário e as Seguradoras H&M e

TDI do Navio Tanque apresentaram uma

Ação de Reparação e duas Ações de

Regresso contra o proprietário do Navio

Mercante perante o Tribunal Estadual;

• Perícia judicial: técnico de ciências

náuticas e engenharia naval reexaminou

toda a documentação e mecânica do

acidente para então atribuir

responsabilidades.
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• Pericia Engenheiro Naval Processo 41ª Vara Cível

“6.5. Conclusão

a) O Global Rio detectou a existência da situação de Risco de

Colisão quando a distância entre as embarcações era da ordem de 3

- 4 milhas. O mesmo não ocorreu com o Norsul Tubarão;

b) O Global Rio constatou a situação de rumos cruzados, o

mesmo não ocorrendo com o Norsul Tubarão. Como avistou o

outro navio por bombordo, manteve sua velocidade e rumo,

esperando que o outro manobrasse como determinam as regras, o

que não ocorreu;

c) Ao verificar que as marcações não se alteravam, o global Rio

Identificou a situação de risco iminente de colisão e manobrou para

boreste, para auxiliar a evitar o acidente, como determina o Ripeam.

O Norsul, a quem cabia manobrar para evitar a colisão, manteve

seu rumo e sua velocidade, contrariando o disposto no Ripeam;

d) PORTANTO, SOB TODOS OS ASPECTOS, O NAVIO DE

PROPRIEDADE DO AUTOR PROCEDEU DE ACORDO COM O

PREVISTO NO RIPEAM, O QUE NÃO OCORREU COM O

NORSUL TUBARÃO. ESTE ÚLTIMO É, PORTANTO, O ÚNICO

RESPONSÁVEL PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE.”
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• GLOBAL X NORSUL

• Sentença: Responsabilidade integral da embarcação “NORSUL TUBARÃO”:

“(...) O perito, em suas conclusões, é taxativo ao apontar a responsabilidade do navio de propriedade da

empresa ré pela ocorrência da colisão, ressaltando que o navio da autora agiu nos precisos limites

estabelecidos pelo ripeam, não concorrendo para o fato. (...) pelo exposto, o acidente foi fruto da negligência

da parte ré em observar as regras do ripeam, não sendo a impugnação capaz de elidir sua responsabilidade. (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, de modo a CONDENAR A EMPRESA RÉ, ao pagamento

da reparação dos danos oriundos de sua conduta culposa.”. (Processo nº 2000.001.163119-2. 41ª Vara Cível do

Rio de Janeiro. Julgamento: 20/07/2006)

• Acórdão não-unanime: Realização de perícia náutica complementar; 1/3 da responsabilidade para a “GLOBAL

RIO” e 2/3 para a “NORSUL TUBARÃO”:

“(...) A embarcação “Norsul Tubarão” estava obrigada a manobrar e manter a passagem livre para a embarcação

“Global Rio”, mas isto foi ignorado por seu oficial de serviço, na falta de vigilância. Porém, o “Global Rio”, ao

manobrar, mesmo tendo preferência sobre o outro, o fez de modo pouco eficaz, pelo fator da pouca antecedência.

Considera que foi nula a vigilância do “Norsul Tubarão”, que não tinha preferência e era obrigado a se manter fora

do caminho. Aponta a negligência quanto ao mesmo na inexistência de manobra ou ação evasiva, que evitasse a

colisão. Diz quanto ao “Global Rio” ter havido falha na não utilização de sinais sonoros, cinco apitos curtos, que

indicassem falta de entendimento sobre o movimento do “Norsul Tubarão” (...) À vista de todo o conjunto

probatório documental, e, sobretudo, técnico, vê-se de melhor a posição, acerca do Acórdão do Tribunal

Marítimo, do prolator do voto divergente, Carlos Fernandes Martins Pamplona. (...) Tal significa que a ré e

apelante ressarcirá a autora e apelada, na proporção de dois terços.(...)”. (Apelação nº 56.146/2006, Terceira

Câmara Cível TJRJ, julgado em 15/12/2009)
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• GLOBAL X NORSUL

• Acórdão Embargos Infringentes: Provimento ao recurso para manter a sentença.

“(...) As provas dos autos conduzem à manutenção do voto-vencido, porque foram produzidas

duas perícias técnicas em juízo e ambas convergiram pela culpa exclusiva do comando do navio

da embargada “NORSUL TUBARÃO” pelo abalroamento ocorrido, sendo desinfluente aqui a

conclusão atingida na esfera administrativa do Tribunal Marítimo a esse respeito, conforme

preceitua o art. 18 da lei que o rege. (...) A bem da razoabilidade, considerando a total inércia do

graneleiro “NORSUL TUBARÃO”, ao arrepio das regras de navegação, ainda que se enxergue alguma

culpa da pilotagem do navio tanque “GLOBAL RIO”, esta se torna inapta à produção da compensação

de culpas, frente à culpa legal ou contra a legalidade, de caráter indubitavelmente grave do navio

oponente. As conclusões de ambas as perícias judiciais se coadunam com o depoimento de fls. 163, no

qual o piloto da embarcação da embargada (NORSUL) confirma que não havia nenhum tripulante no

passadiço ou na ponte de comando da embarcação no momento do acidente e que sequer notou a

presença de outro navio. (...) Talvez no âmbito restrito do TRIBUNAL MARÍTIMO que tem em mira

outro tipo de responsabilização – de caráter disciplinar em prol da segurança da navegação –

tendo como destinatários os marítimos que influem na condução das embarcações, confirme

sua lei de vigência (Lei n° 2.180/1954), a culpa contra a legalidade não prevaleça, como quer a

embargada NORSUL. (...) Pelo exposto, dou provimento aos presentes embargos infringentes

interpostos pela autora-apelante GLOBAL TRANSPORTES OCEANICO S.A. para fazer prevalecer o

voto vencido (...)”. (Embargos Infringentes nº 0169888-62.2000.8.19.0001, 10ª Câmara Cível TJRJ,

julgado em 08/11/2010)
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WATKINS SYNDICATE WTK 457 X NORSUL:

• Sentença 5ª Vara Empresarial TJRJ: Responsabilidade integral da embarcação “NORSUL TUBARÃO”:

“(...) a culpa exclusiva da embarcação Norsul Tubarão é, portanto, inequívoca, tendo em vista que o acidente

somente ocorreu em razão da negligência da parte ré quanto à observância das regras do ripeam. E o laudo

pericial que assim concluiu, além de corroborado pelo parecer técnico oferecido por profissional com

indiscutível autoridade em náutica, qual se vê por cópia às fls. 845/850, não foi absolutamente

desconstituído por nenhum elemento técnico apresentado pela ré, tampouco pelo resultado do

julgamento realizado no Tribunal Marítimo, onde não se produziu, como em sede judicial, dilação

probatória plena, devendo, pois, prevalecer o primeiro. (...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O

PEDIDO para condenar a Ré (...).”. (Processo nº 2006.001.001427-5. 5ª Vara Empresarial. Julgado em

26/06/2006)

• Acórdão 5ª Câmara Cível TJRJ: manutenção da sentença

“(...) O laudo pericial é claro ao destacar que a manobra realizada pela embarcação segurada pela apelada foi

tardia, porém se deu por conta da persistência da embarcação da apelante em se manter no trajeto do

“GLOBAL RIO”, não sendo possível imputar a culpa pelo acidente exclusivamente à manobra executada pelo

“GLOBAL RIO”. Não é demais relembrar que sequer a Apelada estava obrigada a manobrar e só o fez para

evitar avarias maiores decorrentes da colisão. (...) Por fim, entendo que foi correta a sentença ao imputar a

responsabilidade pelo acidente à Apelante, por conta de todos os motivos acima expostos e em razão dos

ricos detalhes trazidos pela nova perícia produzida junto à 3ª Câmara Cível”. (Apelação nº. 2007.001.08541, 5ª

Câmara Cível do TJRJ, Des. Rel. Teresa de Andrade Castro Neves, julgado em 10/11/2009)
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• AXA X NORSUL

• Sentença: Responsabilidade integral da embarcação “NORSUL TUBARÃO”.

“No caso em tela, o navio segurado pelas autoras (GLOBAL RIO) cumpriu o comando contido na regra 7, ao

efetuar seguidas marcações no radar e manter o navio da ré sob observação visual, quando a distância

entre ambos era de 3 milhas. (...) Por outro lado, a embarcação da ré não detectou a aproximação da outra

embarcação, nem no radar, nem visualmente e não efetuou nenhuma marcação. (...) a embarcação

segurada pelas Autoras avistou a embarcação da ré por bombordo, de modo que, seguindo a regra,

manteve seu rumo e velocidade, uma vez que estava com a preferência. O NAVIO DA RÉ, que estava por

boreste em situação de risco de colisão, deveria manobrar para se manter fora do caminho da

embarcação segurada pelas autoras, mas nada fez. A regra 17 do Ripeam determina que quando uma

embarcação for obrigada a manobrar (no caso a embarcação da ré, pelo disposto na regra 15), a outra

(embarcação segurada pelas autoras) deverá manter seu rumo e sua velocidade (o que foi realizado pela

embarcação segurada pelas autoras). (...) portanto, fica evidente a culpa exclusiva da embarcação da

ré pela colisão ocorrida, uma vez que desprezou as regras internacionais que regulamentam o agir

de embarcações marítimas, deixando de detectar a aproximação de outra embarcação, o risco de colisão

e de efetuar as manobras que lhe cabiam fazer. As razões que levaram a tal inércia, se reduzido número de

tripulação, se imperícia ou negligência de parte da tripulação, são totalmente irrelevantes.” (Processo

2006.001.001433-0, 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, em 26/06/2006)

• Posteriormente, as partes assinaram um acordo para encerrar a disputa.
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CONCLUSÃO:

• Relevância da fase probatória no curso do Inquérito (qualidade da prova – neste aspecto talvez maior

flexibização do contraditório nesta fase) e procedimento administrativo perante o Tribunal Marítimo;

• Completude da prova e análise criteriosa pelo Tribunal Marítimo - essencial;

• Decisões que gerem dúvidas e/ou incertezas possuem maiores chances de serem revistas pelo Poder

Judiciário. Causas não apuradas, etc...;

• Sistema do “caso a caso” , inclusive quanto à suspensão do processo judicial: Art. 313 CPC;

• Análise pelo Poder Judiciário: Enfoque fundado nos regulamentos (RIPEAM) mas preponderantemente

nos conceitos de Direito Civil na análise de responsabilização cível; Princípio da Causalidade (art. 927

CC) , Teoria do Ato ilícito (arts. 187, 188 do CC).

• Entendimento do STJ: “CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRIBUNAL MARÍTIMO. As decisões do

Tribunal Marítimo podem ser revistas pelo Poder Judiciário; quando fundadas em perícia

técnica, todavia, elas só não subsistirão se esta for cabalmente contrariada pela prova judicial.

Recurso especial conhecido e provido.”. (REsp 38.082/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/1999, DJ 04/10/1999, p. 52)

Dos Efeitos da Decisão do

Tribunal Marítimo nas Ações 

Judiciais 
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