
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 30.924/16

ACÓRDÃO

Embarcações de alumínio “JUCÃO I” e “MISSO”. Abalroamento. Erro de

navegação do condutor da embarcação “JUCÃO I”, pelo descumprimento das

Regras  5,  6  do  RIPEAM,  Regulamento  Internacional  Para  Evitar

Abalroamento no Mar, também previstas na NORMAM 02/DPC, itens 1105

e 1106. Imprudência. Atenuantes. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta  que  cerca  das  14h,  do  dia  11  de  outubro  de  2015,  ocorreu  um

abalroamento  envolvendo duas  embarcações  de  casco  de  alumínio,  classificadas  para

esporte  e  recreio,  navegação  interior,  a  embarcação  “MISSO”,  em  manobra  de

recolhimento na rampa do Anísio, conduzida por seu proprietário, Ademilson Lima dos

Santos,  e  a  embarcação  “JUCÃO I”,  conduzida  por  Antonio  Aparecido  dos  Santos,

Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés, MAF, que navegava na calha do rio Paraná, mas,

ao  ver  a  possibilidade  de  mau  tempo,  entrou  no  afluente  rio  Caiuazinho,  Presidente

Epitácio,  SP,  resultando em danos materiais,  mas sem registro  de  danos pessoais  ou

ambientais.

A embarcação “MISSO”, nº de inscrição 402M2011004787, tem de 5,9m de

comprimento, motor de 40 HP, de 0,5 AB, e era de propriedade de Ademilson Lima dos

Santos,  e  a  embarcação “JUCÃO I”,  nº  de  inscrição 402-210224-1,  tem de  5,5m de

comprimento e 1,5m de boca, motor de 40 HP, de 0,39 AB, e era de propriedade de

Marcio Fortunato Garcia.

No Inquérito instaurado pela Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio foram

ouvidas quatro testemunhas e anexados documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 16 a 22, com fotografias das embarcações e

do  cenário,  fls.  22  a  28,  elaborado  no  dia  16  de  outubro  de  2015,  consta  que  as

embarcações se encontravam em bom estado de conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 11

de outubro de 2015,  próximo ao porto de Presidente Epitácio,  no rio Paraná,  no seu

afluente  rio  Caiuazinho,  no  município  de  Presidente  Epitácio,  SP,  cerca  das  13h,  a

embarcação “JUCÃO I”  navegava na calha principal  do rio  Paraná,  em atividade de

esporte  e  recreio;  o  seu condutor,  ao ver  a  possibilidade  de mau tempo,  conduziu  a

embarcação  em  direção  ao  afluente  rio  Caiuazinho;  neste  momento  o  condutor  da

embarcação “MISSO” se  encontrava  manobrando a  embarcação na  rampa do Anísio
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(local  do  acidente),  para  anexá-la  à  sua  carreta.  Devido  ao  vento,  o  condutor  da

embarcação “MISSO” perdeu a atracação, realizando assim uma nova manobra guinando

para o seu bombordo, aprumando-a corretamente na distância de cinco metros entre a

carreta  e  sua embarcação;  quando foi  atingida na alheta  de  boreste  pela  embarcação

“JUCÃO I”, que vinha entrando no afluente rio Caiuazinho com velocidade superior à

permitida em área de navegação restrita, e, após o abalroamento, as embarcações foram

retiradas da água não havendo feridos.  

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, pois, o condutor

da embarcação “JUCÃO I”, Antonio Aparecido dos Santos, navegava em uma velocidade

incompatível, por estar próximo de outra embarcação, e foi falho na vigilância. Os Peritos

concluíram  que  a  causa  determinante  do  abalroamento  foi  o  descumprimento  do

RIPEAM, Regra 5 (vigilância), por não ter exercido a permanente vigilância, e Regra 6

(velocidade  de  segurança),  por  exercer  uma  velocidade  incompatível  para  o  local,

combinado com o artigo 23, incisos IV e VII, do Decreto n° 2.596/98 (RLESTA). 

O Encarregado do IAFN, fls. 70 a 71V, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando as conclusões dos Peritos, apontou o condutor

do bote “JUCÃO I”, Antonio Aparecido dos Santos, como o possível responsável por

imprudência por não estar conduzindo a embarcação em velocidade segura para o local e

por negligência, por não exercer permanente vigilância.

O Indiciado apresentou Defesa  Prévia,  fl.  81,  não  negando os  fatos,  mas

declarando que, como não houve danos pessoais combinou com Ademir Lima dos Santos

que pagaria os prejuízos, “sem necessidade de acionar as autoridades competentes devido

não ter havido vítima, apenas danos materiais”.

A D. Procuradoria, fls. 87 a 89, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado  do  IAFN,  depois  de  resumir  os  principais  fatos  apurados  nos  autos,

representou em face de Antonio Aparecido dos Santos, na qualidade de condutor do bote

“JUCÃO  I”,  com  fulcro  no  art.  14,  letra  “a”  (abalroamento),  da  Lei  nº  2.180/54,

fundamentando.

Alegou,  em síntese,  que o Representado foi  imprudente  e negligente,  por

violar  as  Regras  5  e  6,  do  RIPEAM,  Regulamento  Internacional  Para  Evitar

Abalroamento no Mar, vigilância e velocidade de segurança, resultando no abalroamento

em pauta, requerendo a sua condenação.

Citado, fl. 106, o Representado que não consta do rol de culpados neste E.

Tribunal apresentou Defesa, fls. 112 a 113, com pedido para ouvir uma testemunha, fl.

114, procuração, fl. 115, e declaração de pobreza, fl. 116.

A Defesa apresentou a tese de caso fortuito e de força maior, pois o acidente

se deu sob vento forte e a Perícia foi com base apenas em informações colhidas, o que

alegou não seria prova suficiente para a sua condenação.
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Alegou, também, que ficou provado que não houve a pretensão de produzir o

efeito danoso e, se houve culpa foi do condutor da embarcação “MISSO” que não estava

conseguindo atracar em razão dos ventos, sendo obrigado a fazer nova manobra, que foi

determinante para o abalroamento.

Requereu gratuidade de justiça e a improcedência da representação.

Aberta a Instrução, fl. 117 (publicado no e-DTM nº 15, de 26/02/19), a PEM

declarou que se louvava nas provas dos autos, fl. 118 verso.

Em Provas  para  o Representado,  fl.  119 (publicado no e-DTM nº  45,  de

18/04/19), nenhuma prova adicional foi produzida, conforme Certidão de fl. 121.

Encerrada a Instrução, fl. 121 (publicado no e-DTM nº 61, de 20/05/19), a

PEM reiterou os termos de sua exordial, fl. 122 verso.

Em Alegações para o Representado, fl. 123 (publicado no e-DTM nº 84, de

26/06/19), não houve manifestação, conforme Certidão de fl. 125.

É o Relatório.

Decide-se:

De  tudo  o  que  consta  dos  presentes  autos,  temos  que  a  D.  Procuradoria

representou em face de Antonio Aparecido dos Santos, na qualidade de condutor do bote

“JUCÃO I”, com fulcro no art.  14, letra “a” (abalroamento),  da Lei nº 2.180/54, por

considerá-lo imprudente e negligente, por violar as Regras 5 e 6, do RIPEAM, vigilância

e  velocidade  de  segurança,  resultando  no  abalroamento  em pauta,  requerendo  a  sua

condenação.

O  Representado  que  não  consta  do  rol  de  culpados  neste  E.  Tribunal

apresentou Defesa com a tese de caso fortuito ou de força maior, pois o acidente se deu

sob forte vento e que, se alguém for responsabilizado, deveria ser o condutor da outra

embarcação que não estava conseguindo atracar em razão dos ventos, sendo obrigado a

fazer nova manobra, que foi determinante para o abalroamento.

Aberta a Instrução nenhuma prova adicional foi produzida e em Alegações

Finais apenas a PEM se manifestou.

Devem ser aceitos os termos da Representação da PEM, para responsabilizar

o Representado.

Das provas dos autos temos um Laudo de Exame Pericial, que foi realizado

no dia 16 de outubro de 2015, com as embarcações fora da área do acidente, e quatro

depoimentos, que, embora parcialmente contraditórios esclareceram os fatos.

Não se  pôde  apurar  com precisão  a  velocidade  das  embarcações,  mas  se

constatou que a velocidade da embarcação “JUCÃO I” não era adequada para a área e as

circunstâncias, pois trafegava paralelo à margem e atingiu uma embarcação que estava a

poucos metros da margem, em manobras, em uma área do rio com cerca de 100 metros

de largura.
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O condutor e proprietário da embarcação “MISSO”, Ademilson Lima dos

Santos, fls. 48 a 50, declarou que a visibilidade era boa e o acidente poderia ter sido

evitado se o condutor da embarcação “JUCÃO I” estivesse em menor velocidade e com

mais atenção, e que a embarcação “JUCÃO I” estaria entre 10 e 12 nós;

Marcio Fortunato Garcia, fls. 51 e 52, proprietário da embarcação “JUCÃO

I”,  declarou  que  não  presenciou  o  acidente,  mas,  a  informação  recebida  foi  que  o

condutor da embarcação “MISSO” “deu um cavalo de pau para Bombordo para acarretar

a  embarcação”,  mas,  para  evitar  o  acidente,  o  condutor  poderia  ter  aguardado  a

embarcação “JUCÃO I” atracar para logo após efetuar sua manobra;

O Representado, Antonio Aparecido dos Santos, fls. 53 a 55, declarou que

demandava em direção à rampa do Sartico, quando a embarcação “MISSO” estava saindo

de  ré,  com o  motor  em funcionamento,  girou  para  Bombordo;  e  que,  para  evitar  o

acidente, a embarcação “MISSO” não deveria ter feito “cavalo de pau” para manobrar; e 

Walmir  Lourenço  de  Lira,  fls.  56  e  57,  declarou  que  estava  na  margem

olhando para o rio e a embarcação “JUCÃO I” estava a cerca de 50 metros de distância

quando foi avistada pelo depoente, navegando no meio do canal, enquanto a embarcação

“MISSO” se encontrava entre 10 e 15 metros da margem; e que havia tempo para a

embarcação “JUCÃO I” se desviar da outra.

A  avaria  reportada  foi  um  pequeno  amasso  na  alheta  de  boreste  da

embarcação “MISSO” (atingida pela popa), não havendo avaria reportada na embarcação

“JUCÃO I”, mas resíduos na sua proa que evidenciava o abalroamento.

Na  sequência  de  acontecimentos  reportada  no  Laudo  de  Exame  Pericial

consta a “possibilidade de mau tempo” e que, devido ao vento a embarcação “MISSO”

perdeu a atracação, fato também considerado na Defesa para apresentar a tese de caso

fortuito  e  de  força  maior,  mas  nos  depoimentos  consta:  condutor  e  proprietário  da

embarcação “MISSO”, Ademilson Lima dos Santos, o tempo estava bom e não existiam

ondas ou marolas no rio; o proprietário da embarcação “JUCÃO I” declarou que estava

chuviscando; o Representado, Antonio Aparecido dos Santos, declarou que não existia

troncos nem marolas, e trafegava a cerca de 30 metros de distância da margem; e Walmir

Lourenço de Lira, declarou que a embarcação “JUCÃO I” trafegava no meio do canal e a

visibilidade era boa.

Na “Declaração”, fl.  81, apresentada como Defesa Prévia,  o Representado

não  negou  os  fatos  alegados  contra  ele,  mas  considerou  desnecessário  informar  à

Capitania,  pois  os  danos  foram  pequenos,  sem danos  pessoais  ou  ambientais  e  que

combinaram que pagariam pelas avarias na embarcação “MISSO”.

Por todo o exposto, com base no conjunto probatório dos autos, devem ser

acolhidos os termos da Representação da PEM para condenar o Representado, entretanto,

na  aplicação  da  pena,  além  de  não  ter  antecedentes  neste  E.  Tribunal,  devem  ser

4/5



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 30.924/2016........................................)
===============================================================

consideradas  as  circunstâncias,  consequências  e  atenuantes  a  favor  do  Representado,

além de não ter ocorrido danos pessoais ou ambientais e que os danos materiais foram de

pequena monta.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroamento envolvendo as embarcações

de  alumínio  “JUCÃO I”  e  “MISSO”,  com danos  materiais  de  pequena  monta  nesta

última, sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante:

erro de navegação do condutor da embarcação “JUCÃO I”, pelo descumprimento das

Regras 5, 6 do RIPEAM, Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar,

também previstas  na  NORMAM 02/DPC,  itens  1105 e  1106;  e  c)  decisão:  julgar  o

acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (abalroamento), da Lei nº 2.180/54,

como  decorrente  de  imprudência  do  representado,  Antonio  Aparecido  dos  Santos,

condutor da embarcação “JUCÃO I”, acolhendo os termos da Representação da D. Douta

Procuradoria Especial da Marinha,  e,  considerando as circunstâncias,  consequências e

atenuantes, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 124, inciso I, 127, 128 e 139, incisos

II e IV, alínea “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de repreensão.

Isento das custas processuais conforme requerido por sua Defesa.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de junho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de agosto de 2020.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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