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TRIBUNAL MARÍTIMO 
AR/GAP PROCESSO Nº 32.601/18 

ACÓRDÃO 

 

 

Supridor “ASTRO TUPI” x Supridor “STARNAV CYGNUS” x Supridor 

“SEABULK BRASIL”. Abalroação de supridor contra outros supridores 

atracados no Píer 3 de Imbetiba, Macaé, RJ, provocando avaria de um 

balaústre da escada de portaló do “STARNAV CYGNUS”, uma mossa no 

bico de proa do “SEABULK BRASIL” e três mossas no costado do “ASTRO 

TUPI”. Súbita rajada de vento no momento da atracação. Fortuidade. 

Arquivamento. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 

Trata-se do acidente da navegação envolvendo os supridores “ASTRO 

TUPI”, propriedade de Astro Marítima Navegação S.A., “STARNAV CYGNUS”, 

propriedade de Starnav Serviços Marítimos Ltda e “SEABULK BRASIL”, propriedade 

de Seacor Offshore do Brasil Ltda., quando, no dia 19/05/2017, por volta das 14h50min, 

na entrada do cais do Píer 03 lado da praia, Porto de Imbetiba, Macaé, RJ, em manobra 

de aproximação o supridor “ASTRO TUPI” abalroou as outras duas embarcações que 

estavam atracadas. 

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que o supridor 

“ASTRO TUPI”, com 64,05 metros de comprimento, AB 4.408, sob o comando do CLC 

Antonio Carlos Viana Doréa, realizava manobra de aproximação para entrada no Píer 03 

do Porto de Imbetiba. Por se tratar de manobra restrita, o “ASTRO TUPI” encontrava-se 

com seus propulsores em baixa rotação, o que contribuiu para a perda de controle da 

embarcação, que foi deslocada pelas rajadas de vento de 25 nós registradas na ocasião, 

vindo a encostar nas embarcações “STARNAV CYGNUS“ e “SEABULK BRASIL”. 

Ocorreram danos materiais, no “ASTRO TUPI”, três mossas de 20 cm no 

costado, no “STARNAV CYGNUS”, avaria de um balaústre da escada de portaló e no 

“SEABULK BRASIL”, uma mossa no bico de proa. 

Durante o inquérito foram ouvidas 5 testemunhas e juntada a documentação 

de praxe. 
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Antonio Carlos Viana Doréa, CLC e Comandante do Supridor “ASTRO 

TUPI”, em seu depoimento declarou, em resumo, que no dia anterior foi solicitado pelo 

Delta 2 da Petrobras para atracar no Porto de Imbetiba, píer 3 lado do mar, ocasião em 

que devido as condições desfavoráveis de tempo teve um lançante de popa rompido e 

retornou ao ponto de fundeio; que no dia do incidente foi novamente chamado para 

atracar no píer 3 lado da praia; que realizou o giro da embarcação, seguindo a 

aproximação do píer quando percebeu a intensidade do vento em torno de 36 nós, vindo a 

perder o controle da embarcação que encontrava-se leve, com pouca água e combustível; 

que tomou a atitude de abrir com a embarcação para boreste forçando o bow thruster e o 

azimutal, todavia não conseguiu pleno controle vindo a abalroar com outras 

embarcações; que o principal motivo para o movimento lateral foram as rajadas 

inesperadas de 36 nós. 

André Luis Batista Lemes, Comandante da “SEABULK BRASIL”, em seu 

depoimento declarou, em resumo, que o vento estava entre 25 e 30 nós, condições 

climáticas ruins que ajudaram para a ocorrência do acidente. 

Bruno Cesar Oliveira da Silva, funcionário da Astro Marítima Internacional, 

em seu depoimento declarou, em resumo, que no dia anterior a embarcação foi chamada 

pela Petrobras para atracar, mas em virtude das condições climáticas o “ASTRO TUPI” 

retornou para a área de fundeio; que no dia do acidente perceberam que havia 

possibilidade de atracação, todavia, rajadas de vento surpreenderam a embarcação e não 

houve possibilidade de controle da embarcação, sendo as condições climáticas 

responsáveis pelo acidente em questão. 

Feliciano José da Costa, Mestre de Cabotagem do “ASTRO TUPI”, em seu 

depoimento declarou, em resumo, que estava no passadiço; que a manobra transcorria 

normalmente quando foram surpreendidos por rajadas de ventos que deslocaram o navio, 

levando ao encontro das demais embarcadas atracadas no píer. 

Laudo Pericial concluiu que a causa determinante foi oriundo de falha 

operacional e má avaliação de risco, por parte do Comandante do supridor “ASTRO 

TUPI”, que estava em manobra de atracação, operação essa que exigia baixa rotação dos 

propulsores, em virtude da movimentação lenta de aproximação do porto, e 

consecutivamente das embarcações atracadas nas proximidades, sendo prudente o 

declínio, por parte do Comando da embarcação, da manobra de atracação pelo risco de 



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 32.601/2018........................................) 
=============================================================== 

3/5 

ser surpreendido, por instabilidade repentina sem oportunidade de evitar um sinistro.  

No relatório, o Encarregado do Inquérito após resumir o depoimento de 5 

testemunhas, descrever a sequência dos acontecimentos e analisar os dados obtidos do 

Laudo Pericial e dos depoimentos concluiu que o fator operacional contribuiu, 

considerando que o Comandante, observando as condições de instabilidade, rajadas de 

vento e o estado do navio, passível de sofrer movimentação pela ação das adversidades 

meteorológicas, deveria declinar, naquele momento, de realizar a atracação. 

Apontou como possível responsável direto o CLC Antonio Carlos Viana 

Doréa, Comandante da embarcação “ASTRO TUPI”, pois faltou cuidado ou atenção na 

manobra, que contribuiu para o fato, associado, ainda, que sua embarcação dispunha de 

todos os equipamentos de navegação e comunicação necessários que auxiliariam na 

tomada de decisão. 

Notificação formalizada, o indiciado não apresentou defesa prévia. 

A D. Procuradoria ofereceu representação contra o CLC Antonio Carlos 

Viana Doréa, na qualidade de Comandante do supridor “ASTRO TUPI”, com fulcro no 

art. 14, alínea a da Lei nº 2.180/54, sustentando, em resumo, o Representado agiu com 

negligência, imprudência e imperícia, no instante em que decidiu efetuar uma manobra 

arriscada, mesmo ciente das condições adversas da meteorologia, porquanto condição em 

que se encontrava deveria zelar pela segurança da embarcação e da tripulação, para que a 

operação na sua totalidade pudesse transcorrer de maneira segura e eficiente durante a 

manobra de atracação. 

Recebida a representação e citado, o representado, que não possui 

antecedentes no Tribunal Marítimo, foi regularmente defendido. 

Antonio Carlos Viana Doréa, por I. advogado constituído, alegou, em 

resumo, que por se tratar de manobra restrita para atracação, o “ASTRO TUPI” estava 

com seus propulsores em baixa rotação; que outras manobras foram realizadas com 

sucesso mas a presença de rajadas de 36 nós ocorreram de repente, quando a manobra 

estava por ser concluída; que não houve falha operacional e casos fortuitos estão sempre 

presentes no cotidiano a bordo; que não é fácil declinar de atracações, notadamente com 

vento de 25 nós, e que as referidas rajadas foram determinantes para o abalroamento. 

Aberta a instrução, nenhuma prova foi produzida. 

Em alegações finais a D. PEM reiterou os termos de sua exordial e o 
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representado permaneceu em silêncio. 

Decide-se. 

De tudo o que consta nos presentes autos, conclui-se que a natureza e 

extensão do acidente da navegação sob análise, tipificado no art. 14, a da Lei nº 2.180/54, 

ficaram caracterizadas como abalroação de supridor contra outros supridores atracados 

no Píer 3 de Imbetiba, Macaé, RJ, provocando avaria de um balaústre da escada de 

portaló do “STARNAV CYGNUS”, uma mossa no bico de proa do “SEABULK 

BRASIL” e três mossas no costado do “ASTRO TUPI”. 

A causa determinante foi súbita rajada de vento no momento da atracação. 

Analisando-se os autos verifica-se que as condições climáticas eram adversas 

desde o dia anterior ao presente acidente. O supridor “ASTRO TUPI”, quando foi 

chamado no dia anterior pelo Delta 2 da Petrobras para atracar no píer 3, lado da praia, 

concluiu com sucesso a atracação, mas subitamente o lançante de popa se rompeu, e por 

isso, retornou à área de fundeio. 

No dia do acidente, o supridor foi novamente chamado para atracação e tudo 

transcorria normalmente, e em condições climáticas que permitiam a operação, de acordo 

com o item 6.5 do Manual de atracação código PP-2LMS-00145 da Petrobras, onde 

consta que com ventos constantes entre 30 e 40 nós a embarcação deve se aproximar com 

velocidade de 1 nó. Segundo relato do Comandante, estava soprando vento de 25 nós e a 

manobra transcorria normalmente, e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo manual 

acima referenciado. Ocorre que, conforme a unanimidade do conjunto probatório, 

subitamente o supridor “ASTRO TUPI” que estava na condição de navio leve, foi 

atingido por rajada de vento de 36 nós que o empurrou na direção de outros supridores 

atracados provocando avarias de natureza leve. Estivesse soprando ventos constantes de 

36 nós o Comandante estaria atracando considerando este vento, mas como o que ocorreu 

na prática foi este súbito vento com rajadas de 36 nós e com características de fortuidade, 

afasta o nexo de causalidade da conduta do comandante e o dano experimentado, 

devendo, portanto ser exculpado. 

Destaca-se que as avarias foram todas de natureza leve, e que o Comandante 

Antonio Carlos relatou ter participado do resgate de aproximadamente 30 tripulantes por 

ocasião da explosão de uma FPSO na cidade de São Mateus. 

Pelo exposto, deve-se considerar improcedente a representação da PEM, 
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exculpando o CLC Antonio Carlos Viana Doréa. 

Assim, 

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

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroação de supridor contra outros 

supridores atracados no Píer 3 de Imbetiba, Macaé, RJ, provocando avaria de um 

balaústre da escada de portaló do “STARNAV CYGNUS”, uma mossa no bico de proa 

do “SEABULK BRASIL” e três mossas no costado do “ASTRO TUPI”; b) quanto à 

causa determinante: súbita rajada de vento no momento da atracação; c) decisão: julgar o 

acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea “a” da Lei nº 2.180/54, como 

decorrente de natureza fortuita, exculpando o CLC Antonio Carlos Viana Doréa, 

mandando arquivar os autos do Processo. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 12 de março de 2020. 
 
 
 
 

GERALDO DE ALMEIDA PADILHA 
Juiz-Relator 

 

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

 

Rio de Janeiro, RJ, em 8 de junho 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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