
TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/MDG PROCESSO Nº 32.749/18

ACÓRDÃO

Lancha “HECMART”.  Colisão  contra  uma laje,  sem ocorrência  de  danos

pessoais  ou  ambientais.  Causa  não  apurada  com  a  devida  precisão.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Delegacia em Angra dos Reis, a

fim de apurar a colisão com laje, envolvendo a embarcação “HECMART”, ocorrida no

dia 19 de dezembro de 2017, por volta das 20h, nas proximidades da Ilha da Gipóia,

Barra Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que, o condutor

e mais três passageiros encontravam-se praticando pesca recreativa nas proximidades da

Ponta do Pasto, Ilha da Gipóia, Angra dos Reis, RJ, com a embarcação “HECMART”

fundeada, quando decidiram dirigir-se ao centro da baía da Ilha Grande. A embarcação

contava  com  o  auxílio  de  um  GPS.  Ao  passarem  pelas  proximidades  da  Ponta  da

Pitangueira, Ilha da Gipóia, em torno das 20h, a embarcação colidiu com as pedras que,

segundo relato do condutor, não estavam visíveis. O condutor entrou em contato com um

conhecido que foi em seu socorro, retirando todo pessoal de bordo, garantindo-lhes a

segurança. O condutor e os outros três presentes retiraram-se, deixando a embarcação no

local, para ser retirada posteriormente.

Documentação de praxe anexada. 

O  Laudo  de  Exame  Pericial  (fls.  05/08)  relatou  que  não  houve  poluição

hídrica ou acidente pessoal, porém houve dano material devido à embarcação que sofreu

avarias no fundo do casco, danos nos eixos e perda dos hélices, dos pés de galinha e dos

lemes. Concluiu, portanto, que a causa determinante do acidente se deu por caso fortuito,

após  a  colisão  da  embarcação  “HECMART”  com  a  Laje  do  Preto  Algodão,  nas

proximidades da Ilha da Gipóia, Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ.

O Encarregado do IAFN (fls. 23/26) relatou em igualdade de entendimento

com os peritos e concluiu que o acidente ocorreu por caso fortuito.

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM (fls. 34/35) que pugna pelo arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que a

colisão contra uma laje foi decorrente de caso fortuito, qual seja: pequena defasagem no

posicionamento do GPS, não havendo responsável a ser apontado.

Publicada  nota  de  arquivamento  em 07  de  março  de  2019  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 06 de maio de
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2019 (fl. 37).

Assiste razão à PEM quanto ao pedido de arquivamento e no caso concreto

fica evidenciado nos autos que a causa determinante do evento em questão não restou

devidamente apurada.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: colisão contra uma laje, sem ocorrência de

danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: não apurada com a devida

precisão; c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei

nº  2.180/54,  como de  origem indeterminada,  mandando  arquivar  os  autos,  conforme

promoção da PEM.

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 18 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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