
TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/NCF PROCESSO Nº 32.969/18

ACÓRDÃO

B/P “URIAS G”. Avaria de máquinas. Quebra do acoplador da reversora que

estava em bom estado de conservação. Caso fortuito. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que a embarcação de pesca “URIAS G”, medindo 13m de

comprimento e 13,10 AB, suspendeu de Cabo Frio, RJ, com 5 tripulantes, demandando

para o litoral norte fluminense, para realizar atividade de pesca. Por volta das 17h do dia

23 de dezembro de 2017, nas proximidades do Farol de São Tomé, houve a quebra do

acoplador da reversora da embarcação “URIAS G”. O pesqueiro derivou com a maré até

45 milhas do local da avaria, quando houve possibilidade para o fundeio. A embarcação

“BEATRIZ” prestou socorro ao pesqueiro e o rebocou até o porto de Macaé. Do evento

não resultou danos pessoais ou poluição hídrica, mas houve a quebra da engrenagem do

acoplador da reversora da embarcação “URIAS G”.

Os  peritos  afirmaram  que  a  embarcação  estava  em  bom  estado  de

conservação e foi constatada avaria na reversora, danificando o sistema de propulsão.

Acrescentaram que o correto funcionamento do motor foi impedido quando o disco do

acoplador da reversora quebrou, devido ao desgaste do material, ficando a embarcação

sem  possibilidade  de  engrazamento  de  marcha  a  vante  ou  a  ré.  Este  componente

mecânico trabalha no interior da reversora, em local que não fica visível à observação e

inspeção. Não foram obtidos indícios de falhas na condução das máquinas da embarcação

que pudessem indicar falhas operacionais. Assim concluíram que o acidente decorreu de

um caso fortuito.

O  Encarregado  do  Inquérito  em  uniformidade  de  entendimento  com  os

peritos concluiu que a causa determinante foi um caso fortuito, pela quebra do acoplador

da reversora ser estranha à ação e à vontade humana, de efeito imprevisível, inevitável e

irresistível,  porém  houve  a  imprudência  do  condutor  ao  navegar  diante  da  situação

irregular da sua habilitação.

O Encarregado do IAFN apontou as seguintes infrações:

a) O Sr. Gilson Scheidegger, proprietário da embarcação “URIAS G”:

-  Contratou  condutor  com  categoria  inferior  a  exigida  pelo  CTS  da

embarcação, infringindo o art. 11 do RLESTA;

- Permitiu que a embarcação iniciasse viagem com o Título de Inscrição da

Embarcação vencido, infringindo o art. 16 do RLESTA; e
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-  Permitiu  que  a  embarcação iniciasse  viagem com artefatos  pirotécnicos

vencidos, infringindo o art. 28 - II do RLESTA.

b) O Sr. Hamilton Camargo, condutor da embarcação “URIAS G”:

- Conduziu a embarcação com habilitação de categoria inferior à exigida pelo

CTS da mesma, infringindo o art. 12 do RLESTA;

-  Iniciou  viagem  com  o Título  de  Inscrição  da  Embarcação  vencido,

infringindo o art. 16 do RLESTA; e

-  Permitiu  que  a  embarcação iniciasse  viagem com artefatos  pirotécnicos

vencidos, infringindo o art. 28 - II do RLESTA.

Os  autos  do  inquérito  foram  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo,  que  o

encaminhou  à  PEM,  que  entendeu  não  restar  comprovado  falha  ou  deficiência  dos

equipamentos  de  bordo  ou  do  comportamento  culposo  dos  envolvidos  capaz  de  ter

desencadeado o fato da navegação. Assim, a Procuradoria requereu o arquivamento do

IAFN.

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

Janeiro  fosse  oficiada  para  que  diligencie  a  respeito  da  infração  administrativa  por

violação aos artigos 11, 12, 16 e 28, inciso II, do RLESTA.

Publicada  nota  de  arquivamento  em  10  de  julho  de  2019,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 08 de setembro

de 2019, conforme certificado à fl. 77.

Os  autos  devem  ser  arquivados,  não  pela  razão  a  PEM,  mas  o  acidente

decorreu  de  caso  fortuito,  pois  a  causa  determinante  foi  a  quebra  do  acoplador  da

reversora que apresentava em bom estado de conservação. Assim, não há responsáveis a

apontar. 

Deve-se, porém, acatar o pedido da PEM no sentido de que a Capitania dos

Portos do Rio de Janeiro seja oficiada na forma do artigo 33, parágrafo único, da LESTA

e, assim, possa impor sanções previstas nos artigos 11, 12, 16 e 28, inciso II, do RLESTA

ao proprietário e o condutor da embarcação “URIAS G”.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  avaria  de  máquinas  causando  danos

materiais;  b)  quanto  à  causa  determinante:  quebra  do  acoplador  da  reversora  da

embarcação; c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “b”, da

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

promoção da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania dos

Portos do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 33, parágrafo único, da Lei n° 9.537/97
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(LESTA), para que aplique a sanção cabível ao proprietário e condutor da embarcação

“URIAS G” pelo cometimento das infrações aos artigos 11,  12, 16,  28, inciso II,  do

RLESTA. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 02 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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