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ACÓRDÃO

Bote “VIVENA”. Colisão com tronco submerso, com danos materiais. Caso

fortuito. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

No dia 05 de outubro de 2015, cerca das 11h45min, no rio Tietê, Barbosa,

SP, ocorreu o naufrágio do bote “VIVENA”, com danos materiais.

No inquérito, realizado pela Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, foram ouvidas

3 testemunhas, realizado laudo pericial e juntada a documentação de praxe.

Consta  dos  autos  que  no  dia  e  horário  mencionados  o  bote  “VIVENA”

conduzido pelo ARA Eduardo de Andrade e transportando dois passageiros (DENILSON

e TONINHO) navegava no rio Tietê quando colidiu com um tronco vindo a emborcar,

lançando seus três tripulantes na água.

Segundo relatado,  após  o emborcamento  e  queda  na água  Denilson ficou

junto do Bote,  mas o condutor e  Toninho  nadaram até a margem. Após cerca de 20

minutos, outro bote de pesca que estava passando no local resgatou Denilson e rebocou o

bote “VIVENA” até a margem. Posteriormente o bote do Corpo de Bombeiros chegou ao

local e conduziu todos até o ponto de início da navegação.

Do evento em exame não resultaram acidentes pessoais ou poluição hídrica,

mas  há  registro  de  danos  materiais,  pois  o  bote  “VIVENA”  sofreu  avarias  com  o

emborcamento.

Extrai-se  do  Laudo  de  Exame  Pericial  que  as  condições  climáticas  não

contribuíram para a ocorrência do acidente, pois o tempo estava bom,vento fraco, céu

aberto e pouca marola.

Concluíram os peritos que a causa determinante do acidente: “foi à imperícia

do condutor, somado a falta de conhecimento do local de navegação, que atingiu um

tronco fazendo-a emborcar.”

O Encarregado do IAFN concluiu em uniformidade de entendimento com os

peritos  e  apontou  o  condutor  do  Bote  como  responsável  pelo  evento,  nos  seguintes

termos:  “São  possíveis  responsáveis  pelo  acidente  da  navegação:  Sr.  Eduardo  de

Andrade, que ao conduzir a embarcação, o fez de forma imprudente, uma vez que efetuou

uma manobra brusca tentando desviar de um tronco que flutuava, segundo seu próprio

depoimento (fl. 28), descumprindo os itens 1106; 1107 e 1108 do Capítulo 11, REGRAS

ESPECIAIS PARA EVITAR ABALROAMENTO OU COLISÃO NA NAVEGAÇÃO

INTERIOR, contido na NORMAM-02/DPC, que remete às Regras 6; 7 e 8 da Convenção

sobre  o  Regulamento  Internacional  para  Evitar  Abalroamentos  no  Mar,  1972
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(RIPEAM)”.

A PEM ofereceu representação em face do indiciado com fulcro no art. 15,

“e” da LOTM.

Publicada Nota de Arquivamento, prazos preclusos, sem a manifestação de

interessados.

É o relatório.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos,  verifica-se  que  a  causa

determinante  do  acidente  foi  a  presença  de  tronco submerso,  como identificado pela

unanimidade  da  prova  produzida  nos  autos,  caracterizando  força  maior,  devendo  ser

arquivado os autos não recebendo a representação.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: colisão de bote com tronco submerso, com

danos materiais; b) quanto à causa determinante: caso fortuito; e c) decisão: arquivar os

autos, não receber a representação. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de março de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
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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