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TRIBUNAL MARÍTIMO 
TH/SBM PROCESSO Nº 33.379/19 

ACÓRDÃO 

 

 

L/M “ALBATROZ RFL”. Acidente da navegação. Naufrágio de embarcação 

brasileira em águas interiores, sem registro de danos pessoais nem 

ambientais. Lago Paranoá, Distrito Federal. Entrada descontrolada de água 

pela coifa de transmissão, não perceptível. Caso fortuito. Arquivamento.  

 

Vistos e relatados os presentes Autos.  

Consta dos Autos que no dia 04/02/2019, cerca de 21h24min, ocorreu o 

naufrágio da embarcação “ALBATROZ RFL”, quando atracada ao cais do Clube Naval 

de Brasília lago Paranoá, DF, caracterizando o acidente da navegação capitulado no art. 

14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54. Não houve registro de danos pessoais nem ambientais. 

A embarcação “ALBATROZ RFL” do tipo lancha a motor é de propriedade 

de Eder Juca da Cunha, possui casco de fibra de vidro, 9,07 metros de comprimento, 3,4 

AB e está classificada para a atividade de esporte e recreio e navegação interior. 

No Inquérito instaurado pela Capitania Fluvial de Brasília foram prestados 

cinco depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial e anexados os documentos de 

praxe.  

No Laudo de Exame Pericial, fls. 09 a 12, efetuado no dia 08/02/2019, os 

Peritos concluíram que a causa determinante do acidente foi o alagamento pela coifa de 

transmissão, aliado ao não funcionamento automático da bomba de esgoto. 

Dos depoimentos colhidos, em síntese, extrai-se que Eder Juca da Cunha 

declarou (fls. 31 e 32) que não presenciou o acidente; que as revisões estavam em dia; e 

que a bomba de esgoto estava funcionando normalmente. 

Ezequiel Andrade dos Santos, marinheiro de náutica, declarou que (fls. 42 e 

43) estava de serviço de marinheiro no Clube; que ao entrar de serviço percebeu o 

naufrágio da Embarcação; que não sabe como ocorreu o acidente; que após a reflutuação 

percebeu a passagem de água pela coifa da rabeta; e que a bomba de esgoto não estava 

funcionando em automático ao ser feito o teste. 

No Relatório de IAFN, fls. 65 a 73, o Encarregado concluiu que o fator 

material contribuiu para o acidente, pois houve fadiga de material não perceptível. 

Não apontou possíveis responsáveis pelo acidente da navegação. 

A Douta Procuradoria Especial da Marinha, após análise dos Autos, concluiu 

que o naufrágio foi de natureza fortuita. Assim, opina pelo arquivamento dos Autos (fls. 
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85 a 89).  

Publicada Nota para Arquivamento em 17/09/2019. Prazos preclusos sem 

manifestações de terceiros interessados, conforme a certidão à fl. 92. 

Diante dos elementos trazidos aos Autos, constata-se que a causa 

determinante do acidente foi a entrada descontrolada de água pela coifa de transmissão 

não perceptível, portanto é de se deferir o requerido pela PEM e mandar arquivar os 

Autos. 

Assim, 

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

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio da L/M “ALBATROZ RFL”, 

quando atracada ao cais do Clube Naval de Brasília, lago Paranoá, DF, sem registro de 

danos pessoais e nem ambientais; b) quanto à causa determinante: entrada descontrolada 

de água pela coifa de transmissão, não perceptível; e c) decisão: julgar o acidente da 

navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem fortuita, 

mandando arquivar os Autos, conforme a promoção da PEM. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 13 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

SERGIO BEZERRA DE MATOS 
Juiz Relator 

 

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

 

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de março 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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