
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.084/19

ACÓRDÃO

B/P  “ANJOS  DA  VIDA  III”.  Colisão  com  tronco  submerso.  Caso

fortuito. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da

Marinha. Infração ao RLESTA. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 2 de dezembro de 2017, cerca das 6h30min, ocorreu

a  colisão  com  um  tronco  submerso,  do  B/P  “ANJOS  DA  VIDA  III”,  sob  a

condução  de  José  Robson  arreto  Meireles,  Marinheiro  de  Convés,  na  área  de

aproximação no acesso entre as ilhas do Peçanha e da Convivência, São João da

Barra, RJ, resultando em danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou

ambientais.

O B/P “ANJOS DA VIDA III” não era inscrito na Capitania, tem casco

de madeira, de 11,5m de comprimento e de propriedade de José Robson Barreto

Meireles.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro

foram ouvidas duas testemunhas.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 9 a 13, com fotos da embarcação, fls.

14  a  16,  realizado  no  dia  14  de  março  de  2018,  consta  que  a  embarcação  se

encontrava com avarias (furos) no casco, próximo da quilha, na altura da bochecha

de bombordo.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia

2 de dezembro de 2017, o B/P “ANJOS DA VIDA III”, após abastecimento, saiu

para o mar utilizando o acesso entre a ilha do Peçanha e a ilha da Convivência;

carca das 6h30min a embarcação colidiu com um tronco submerso (sem condições

de ser avistado). Após a colisão, a embarcação começou a fazer água, devido a um

furo nas obras vivas; foi tentado um bujonamento, mas, não obtendo sucesso, foi

solicitada ajuda por VHF e a embarcação foi rebocada para o estaleiro.  Houve
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danos no casco e no motor da embarcação.

Os  Peritos  consideraram  que  os  fatores  humano  e  material  não

contribuíram e que não tinham como afirmar se o fator operacional contribuiu, mas

concluíram que  não  foi  possível  identificar  a  causa  da  colisão  com o  tronco,

atribuindo a um caso fortuito.

Nas  fls.  17 e  18 consta  o Boletim de Informações  Ambientais,  sem

registro de ocorrências significativas.

No Relatório, fls. 39 a 42, o Encarregado do IAFN, depois de resumir

os depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, considerou que ocorreu um caso

fortuito, não havendo possível responsável a apontar, mas foi constatada infração

ao  art.  16,  do  RLESTA,  por  não  ter  inscrita  a  embarcação  na  Capitania,  da

responsabilidade de seu proprietário, José Robson Barreto Meireles.

A Douta Procuradoria, fls. 50 e 51, em uniformidade de entendimento

com o Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por

considerar que as provas dos autos apontam para um caso fortuito.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal

sem que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

ACORDAM   os   Juízes   do   Tribunal  Marítimo,   por    unanimidade:

a) quanto à natureza e extensão do acidente da navegação: colisão do B/P “ANJOS

DA VIDA III” com um tronco submerso, no acesso entre as ilhas do Peçanha e da

Convivência, São João da Barra, RJ, com danos materiais, mas sem registro de

danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: tronco submerso

sem  condições  de  ser  avistado;  e  c)  decisão:  julgar  o  acidente  da  navegação,

tipificado no art. 14, letra “a” (colisão), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de

caso fortuito, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta

Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 50 e 51; e d) medidas preventivas e de

segurança: com fulcro no parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97,

oficiar à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, agente da Autoridade Marítima,
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para as sanções aplicáveis, a infração ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, apontada

nos  autos  do  IAFN,  da  responsabilidade  do  proprietário  do  B/P  “ANJOS DA

VIDA III”, José Robson Barreto Meireles: art. 16, item I (deixar de inscrever a

embarcação na Capitania).

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

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

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 8 de julho 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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