
TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 33.004/18

ACÓRDÃO

Embarcação “RAINHA DO MAR”. Colisão e varação. Aumento repentino

da corrente das águas de uma represa. Força Maior. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que por volta das 21h30min do dia 26 de agosto de 2017, a

embarcação  “RAINHA  DO  MAR”  medindo  48,48  m  de  comprimento  e  402  AB,

classificado para transporte de carga em navegação interior, de propriedade da empresa

Navegação  Aliança  LTDA,  quando  navegava  nas  proximidades  da  Barragem  de

Amarópolis, no rio Jacuí, município de General Câmara, RS, encalhou. A embarcação

“RAINHA DO MAR” navegava nas proximidades da Barragem com destino a Esteio,

RS, quando por forças das águas foi lançada para fora do canal, colidindo com pedras

submersas e originando avaria no casco pela proa e alagamento em dois compartimentos.

Em  seguida  foi  provocado  um  encalhe  controlado,  a  fim  de  evitar  o  naufrágio  da

embarcação. A embarcação desencalhou em 28 de agosto de 2017, após descarregar parte

da  areia  que  transportava  e  ganhar  flutuabilidade.  Do  evento  não  resultaram  danos

pessoais ou poluição hídrica, mas houve avaria no costado de boreste, abaixo da linha

d’água, fazendo com que dois compartimentos na proa ficassem alagados.

Os peritos  afirmaram que através  da mídia,  do sítio de internet  Portal  de

Notícias, a Barragem de Amarópolis, na época do acidente, apresentava danos estruturais

em 20 de suas 44 comportas,  prejudicando a navegação no local.  Os referidos danos

promoveram  uma  maior  força  nas  águas  correntes,  proporcionando  a  saída  da

embarcação  do  canal  de  navegação  de  modo  involuntário,  e  a  colisão  em  pedras

submersas. O encalhe foi realizado para evitar o provável naufrágio. Assim, os peritos

concluíram que o acidente ocorreu por força maior.

O  Encarregado  do  Inquérito  em  uniformidade  de  entendimento  com  os

peritos concluiu que a causa do acidente foi força maior, devido o encalhe ter sido gerado

para evitar o provável naufrágio da embarcação, em virtude de contínuo embarque de

água nos compartimentos abaixo da linha d’água na proa, ocasionado por colisão alheia a

quaisquer falhas que possam ser imputadas ao condutor. Dessa forma, o encarregado não

apontou responsáveis pelo acidente.

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

encaminhou à PEM, que depois de resumir os fatos narrados no inquérito opinou pelo

arquivamento em face da insuficiência de provas, eis que a causa determinante do evento
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não restou devidamente apuradas, tendo em vista que as provas coligidas nos autos se

revelaram  irretorquível  as  causas  e  circunstâncias  que  determinaram  o  acidente  da

navegação em comento.

Publicada  nota  de  arquivamento  em  03  de  abril  de  2019,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 03 de junho de

2019, conforme certificado à fl. 87.

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

foi decorrente de força maior, pois houve o aumento repentino da corrente das águas de

uma represa que fez a embarcação sair do canal, ocasionando a colisão e em seguida a

varação  para  evitar  o  possível  naufrágio.  Dessa  forma,  não  se  podendo  apontar

responsáveis. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: colisão seguida de varação com danos

materiais; b) quanto à causa determinante: aumento repentino da correnteza das águas de

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

da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrente  de  força  maior,  mandando  arquivar  os  autos

conforme promoção da PEM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 08 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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