
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.329/19

ACÓRDÃO

L/M  “ST.  BARTHS”.  Encalhe.  Mudança  brusca  das  condições

meteorológicas  ocorridas  na  região.  Fortuna  do  mar.  Com  pedido  de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 3 de novembro de 2018, cerca das 19h30min, ocorreu o

encalhe da L/M “ST. BARTHS”, fundeada pelo Mestre Amador Vitor Roberto Gimenez

Filho na área de aproximação da praia de Boiçucanga, São Sebastião, SP, resultando em

danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais.

A L/M “ST. BARTHS”, nº de inscrição 401-993961-6, tem casco de fibra de

vidro, de 10,95m de comprimento e 3,7m de boca, de 8,8 AB, ano de construção 2012,

com dois motores de 300 HP cada, classificada para esporte e recreio, navegação em mar

aberto, era de propriedade de Fabio Bettamio Vivone. 

No  Inquérito  instaurado  pela  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em São

Sebastião foram ouvidas três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Nas fls. 4 a 6 consta o Registro de Ocorrência na Delegacia da Capitania dos

Portos  em São Sebastião,  tendo como informante  Fabio  Bettamio Vivone,  em 09 de

novembro de 2018, reportando, em síntese, que a embarcação foi fundeada com cerca de

40m de cabo, com mar tranquilo e maré baixa, no local de costume, nas proximidades da

praia da Baleia,  aguardando a subida da maré, para entrar no canal de Boiçucanga e

atracar na Marina Itapoá; cerca das 19h30min, o litoral de São Paulo foi surpreendido por

um vento forte de 90 km/h, que não estava previsto e arrastou a embarcação rapidamente

para a praia; o marinheiro estava a bordo organizando o interior do barco quando sentiu a

chegada do vento forte, porém não teve tempo de agir e a embarcação foi levada para o

raso, com ondas quebrando; o marinheiro desceu na praia e pediu ajuda para empurrar a

embarcação de volta para água e desencalhar, mas não obteve sucesso.

As testemunhas acrescentaram que houve registro de ventos de até 120 km/h

no litoral e forte chuva.
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Nas fls. 11 a 14 consta o Plano de Salvatagem e Reboque da embarcação

“ST. BARTHS”; e nas 15 a 18 constam fotografias desta embarcação.

Nas fls. 60 e 61 consta o Boletim de Informações Ambientais, com registro

de ventos NE/E, de 2 a 12 nós, com rajadas de até 22 nós, com chuva moderada a forte a

partir do final da tarde e durante a noite, com visibilidade restrita durante a ocorrência da

chuva, com estimativa de vagas e marulhos de 1,0 a 2,0 metros, nas proximidades da área

de interesse, mas que não foi emitido Aviso de Mau Tempo durante o período tratado.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 64 a 68, realizado no dia 9 de janeiro de

2019, consta que, devido ao encalhe, houve a perda total da embarcação; que o tempo

estava  bom,  ventos  fracos  e  boa  visibilidade,  porém,  cerca  das  18h houve  repentina

mudança das condições meteorológicas, com chuva torrencial e ventos fortes no local.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 3 de

novembro de 2018, cerca das 19h, a Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião

recebeu chamado telefônico que havia uma embarcação encalhada nas imediações da

praia de Boiçucanga, São Sebastião, SP; foi acionada a Equipe de Inspeção Naval para ir

ao local verificar o ocorrido e, ao chegar foi constatado que a lancha já estava na faixa de

areia, sendo levada pela força das ondas e dos ventos fortes; após a retirada do local

foram  constatadas  grandes  avarias  na  lancha  em  seu  costado  de  boreste,  devido  ao

encalhe, resultando em sua perda total.

Os Peritos consideraram que os fatores humano, material e operacional não

contribuíram e concluíram que a causa determinante do encalhe da L/M “ST. BARTHS”

foi a mudança brusca das condições meteorológicas ocorridas na região, devido “fortuna

do mar”.

No Relatório, fls. 69 a 73, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, acompanhando os Peritos, considerou que

ocorreu um caso de “fortuna do mar”, não apontando possível responsável.

A Douta Procuradoria, fls. 80 e 81, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar que

a causa determinante  do encalhe  da  L/M “ST.  BARTHS” foi  a  mudança  brusca das

condições meteorológicas ocorridas na região, caracterizando “fortuna do mar”.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.
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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: encalhe da L/M “ST. BARTHS”, nas

proximidades da praia de Boiçucanga, São Sebastião, SP, resultando em sua perda total,

mas  sem registro  de  danos  pessoais  ou  ambientais;  b)  quanto  à  causa  determinante:

mudança brusca das condições meteorológicas ocorridas na região; e c) decisão: julgar o

acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (encalhe), da Lei nº 2.180/54, como

decorrente de caso fortuito e força maior, caracterizando “Fortuna do Mar”, mandando

arquivar  os  presentes  autos,  conforme  promoção  da  Douta  Procuradoria  Especial  da

Marinha, de fls. 80 e 81.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 10 de junho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 24 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

3/3

AUTENTICADO DIGITALMENTE


		2020-09-15T19:39:29-0300
	COMANDO DA MARINHA




