
TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 32.934/18

ACÓRDÃO

N/M “SILVER MUSE”.  Deficiência  no sistema de amarração ou fundeio

envolvendo navio cruzeiro nas proximidades da praia dos Ossos, município

de Armação de Búzios, RJ. Caso fortuito. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  nos  autos  que  no  dia  26  de  novembro de  2017,  o  navio  cruzeiro

“SILVER MUSE”, bandeira de Bahamas, medindo 212,8 m de comprimento e 40791 AB

fundeou  nas  proximidades  da  praia  dos  Ossos,  que  é  o  ponto  “Alfa”  destinado  aos

transatlânticos. Ocorre que no dia seguinte a empresa Vitória Serviços Marítimos LTDA,

representante do navio no Brasil, encaminhou uma carta comunicando que um ferro havia

se desprendido da embarcação. Neste mesmo documento, informou que o navio já havia

seguido viagem de Armação dos Búzios, RJ, para Salvador, BA, com o ferro reserva. A

empresa também informou que logo após a constatação da perda do ferro, ainda no dia 26

de novembro, iniciaram-se as buscas do ferro e amarra, sendo interrompida ao fim do dia

devido  às  condições  do  leito  marinho.  No dia  seguinte,  a  partir  das  7h,  a  busca  foi

intensificada.  No dia  28,  foram acrescidos  dois  mergulhadores  e um magnemômetro.

Entretanto,  após  dois  dias  de  intensa  procura,  sem  sucesso,  os  serviços  foram

interrompidos por instrução do armador da embarcação.

A Delegacia  da  Capitania dos Portos  em Cabo Frio enviou Ofício para a

empresa, no qual se reitera a necessidade de se esgotar todos os recursos possíveis na

procura e retirada do ferro perdido, para não comprometer a segurança da navegação no

local do ocorrido, utilizando todos os meios necessários para a busca.

Em  10  de  dezembro  de  2018,  a  empresa  AWS  Engenharia  Consultoria

Inspeção e Certificação LTDA (AWS Service) emitiu uma correspondência e informava

que  o  ferro  do  navio  “SILVER  MUSE”  não  foi  encontrado,  o  encerramento  das

operações e atestando que, após a varredura de toda a extensão da área de fundeio da

região informada, não foram identificados obstáculos que coloquem em risco a segurança

da  navegação  ou que  possam prejudicar  a  utilização  da  área  de  fundeio  para  outros

navios.

Do evento não resultou acidentes pessoais ou poluição hídrica, mas houve

perda do ferro de boreste (entre 5° e 6° quartéis de amarra).

Os peritos afirmaram, durante o teste realizado, foi verificado que o sistema
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da máquina de suspender de boreste estava normal. O ferro, a amarra e a lona de freio já

estavam posicionados em seus devidos locais. Acrescentaram que em 24 de dezembro de

2015, foi emitido um certificado pela empresa Indian Chain PVT LTD, fornecedora do

ferro perdido, que o conjunto amarra / âncora foi aprovado em testes realizados, estando

apto a ser utilizado na embarcação. Em 08 de abril de 2016, a mesma empresa emitiu um

certificado atestando a qualidade do ferro de boreste. 

Para os peritos não há subsídios que permitam definir se houve alguma falha

de fabricação do elo da amarra que se partiu. Também não foi possível identificar se a

amarra  foi  submetida  a  esforço  superior  à  sua  capacidade,  o  que  poderia  indicar,

inclusive,  uma  possível  falha  operacional  por  parte  dos  tripulantes  que  não  teriam

adotado  as  precauções  necessárias  para  evitar  o  giro  do  navio  diante  da  alegada

ocorrência de ventos fortes. Assim, concluíram que não foi  possível identificar a causa

determinante do fato da navegação.

O  Encarregado  do  Inquérito  em  uniformidade  de  entendimento  com  os

peritos  concluiu  que  não  foi  possível  identificar  a  causa  determinante  do  fato  da

navegação, sendo o fato atribuído a um caso fortuito. Não há responsável a indicar pelo

Fato da Navegação.

O  Encarregado  do  IAFN  registrou  em  relatório  que  a  empresa  Vitória

Serviços Marítimos LTDA infringiu o item II do art. 28 do RLESTA, por não informar o

fato à Autoridade Marítima antes da saída, tendo o navio prosseguido viagem sem ser

submetido a perícia e sem parecer da Sociedade Classificadora.

Os autos do IAFN foram encaminhados a este Tribunal que os enviou à PEM,

que requereu pelo arquivamento do presente IAFN, pois concluiu que a deficiência de

amarração e fundeio foi decorrente de caso fortuito.

Por  dever  de  ofício  a  PEM pediu  que  a  Capitania  dos  Portos  do  Rio  de

Janeiro  fosse  oficiada  para  que  diligencie  a  respeito  de  infração  aos  dispositivos  do

Decreto n° 2.596/98 (RLESTA) apontada pelo encarregado do IAFN. 

Publicada  nota  de  arquivamento  em  24  de  abril  de  2019,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 24 de junho de

2019, conforme se comprova à fl. 86.

Assiste razão à PEM e os autos devem ser arquivados. De acordo com as

provas carreadas aos autos restou comprovado que o fato da navegação decorreu de um

caso fortuito, tendo em vista que o sistema de fundeio estava em conformidade e o ferro

extraviado  estava  certificado  pelo  fabricante.  Assim  sendo,  não  há  responsáveis  a

apontar. 

Deve-se,  porém, acatar o pedido da PEM no sentido de que a CPRJ seja
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oficiada na forma do artigo 33, parágrafo único, da LESTA e, assim, possa impor as

sanções previstas no artigo 28 do RLESTA a empresa Vitória Serviços Marítimos LTDA

(representante do navio no Brasil).

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  fato  da  navegação:  deficiência  no  sistema  de  amarração  ou

fundeio causando perda de um dos ferros da embarcação; b) quanto à causa determinante:

não apurada; c) decisão: julgar o fato da navegação, previsto no art. 15, alínea “e”, da Lei

nº  2.180/54,  como  sendo  decorrente  de  caso  fortuito, mandando  arquivar  os  autos

conforme  promoção  da  PEM;  e  d) medidas  preventivas  e  de  segurança:  oficiar  à

Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei nº

9.537/97 (Lesta), aplique a sanção cabível a empresa Vitória Serviços Marítimos LTDA,

por não informar o fato à Autoridade Marítima antes da saída, tendo o navio prosseguido

viagem sem ser submetido à perícia e sem parecer da Sociedade Classificadora.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 23 de junho de 2020.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 04 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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