
TRIBUNAL MARÍTIMO
PT/MDG PROCESSO Nº 33.400/19

ACÓRDÃO

Veleiro  “FUGITIVO”  e  Veleiro  “AONDÊ”.  Abalroamento  entre  veleiros,

provocando leves  avarias  estruturais  em ambos,  sem ocorrência  de  danos

pessoais ou poluição hídrica. Condições adversas de tempo. Fortuna do Mar.

Arquivamento. 

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos de inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Rio de

Janeiro,  para  apurar  o  abalroamento  envolvendo  as  embarcações  “FUGITIVO”  e

“AONDÊ”, ocorrido por volta das 8h30min do dia 13 de junho de 2018, no Clube Naval

de Charitas em Niterói, RJ.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que os veleiros

“FUGITIVO” e “AONDÊ” estavam atracados no píer de visitação nº 4, no Clube Naval

Charitas, quando foram abalroados ficando enganchados pelo mastro/estai de popa, em

razão  de  terem  sido  atingidos  por  ondulações  provocadas  por  uma  embarcação

(Catamarã) da empresa CCR Barcas que se deslocava no sentido da Estação de Charitas,

em Niterói, RJ, conforme Croquis (fls. 17 e 18).

Foram requisitados por esta CP a empresa CCR Barcas, para apresentar  os

registros das embarcações que operavam no local, na data e hora mencionados (fl. 39).

Entre as que trafegaram no referido horário o Catamarã “ZEUS I”, que navegava nas

proximidades  da  Estação  Charitas  com  velocidade  de  9.4  Kts,  conforme  o  AIS  da

embarcação (fl. 38). 

Segundo  o  Sr.  Paulo  Gomes,  proprietário  do  veleiro  “FUGITIVO”,  o

acidente com os veleiros “FUGITIVO” e “AONDÊ”, no píer de visitação nº 4 do Clube

Naval, ocorreu quando a embarcação da CCR, fazia o trajeto Praça XV – Charitas. Diante

das  alegações  supracitadas,  foi  identificada  o  Catamarã  “ZEUS I”,  da  empresa  CCR

Barcas S/A, com partida de início às 8h e chegada prevista para as 8h24min, de acordo

com as informações e registros (fl. 39).

O  Sr.  Marcelo  Pellerano  dos  Santos  –  Proprietário  da  embarcação

“SANGHA”, que estava a bordo do seu veleiro no dia do ocorrido, foi testemunha do

acidente  e  presenciou  o  abalroamento  dos  veleiros  “FUGITIVO”  e  “AONDÊ”,  em
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virtude de terem sido atingidos por ondulações. No entanto, a testemunha disse que não

conseguiu visualizar o nome da embarcação que provocou as marolas. Apenas afirmou

ter sido uma embarcação da empresa CCR Barcas.

De acordo com as informações e registros de bordo (fl. 39), a embarcação

“ZEUS I”, havia saído da Estação Praça XV às 8h, com destino à Estação de Charitas,

navegando na rota estabelecida para a travessia das barcas, com sua velocidade regular,

com duração prevista de 24 minutos.

Documentação de praxe anexada.

De acordo com o Exame Pericial (fls. 10/15) relatou que não houve acidentes

pessoais  ou  poluição,  mas ocorreram danos materiais  porque o  veleiro  “FUGITIVO”

sofreu  avarias  em duas  defensas,  no  top  do  mastro,  biruta  e  no  verdugo  de  BB.  A

Embarcação “AONDÊ” não apresentava avarias e concluiu que a causa determinante do

acidente se deu por uma eventualidade alheia a vontade ou ação do homem. Não podendo

ser evitada mesmo que o evento seja previsto.

O Encarregado do IAFN (fls. 124/140) relatou as infrações imputadas ao Sr.

Bruno  Bazzanella  e  concluiu  que  a  causa  determinante  do  abalroamento  entre  as

embarcações “FUGITIVO” e “AONDÊ” se deu por uma eventualidade alheia a vontade

ou ação do homem. Não podendo ser evitada mesmo que o evento seja previsto.  Não

foram identificadas falhas operacionais que possam ter corroborado com a ocorrência em

análise, sendo portanto classificada precipuamente pela irresistibilidade, não se levando

em conta,  quanto  ao  acontecimento  que  se  registra,  se  era  previsto  ou  não, sendo o

mesmo atribuído a uma força maior. Não há possíveis responsáveis diretos a indicar pelo

acidente e não há responsável indireto a indicar. 

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM que pugna pelo arquivamento, principalmente diante da prova técnica do Laudo

Pericial e do Encarregado do IAFN, concluindo como força maior, um evento previsível

ou  imprevisível,  porém  inevitável,  decorrente  das  forças  da  natureza,  conforme  fls.

147/149.

Publicada Nota de Arquivamento em 17 de setembro de 2019 o prazo para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 16 de novembro

de 2019, conforme fl. 151.

Analisando-se os autos, verifica-se que o acidente em questão decorreu das

condições adversas de tempo reinantes no momento da abalroação, ficando caracterizada

a fortuna do mar.
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Pelo  exposto,  deve-se  considerar  procedente  o  pedido  de  arquivamento

requerido pela PEM, mandando arquivar os autos.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroamento entre veleiros, provocando

leves  avarias  estruturais  em  ambos,  sem  ocorrência  de  danos  pessoais  ou  poluição

hídrica; b) quanto à causa determinante: condições adversas de tempo; c) decisão: julgar

o acidente  da  navegação capitulado no art.  14,  alínea  “a”  da Lei  nº  2.180/54,  como

decorrente  de  fortuna  do  mar,  mandando  arquivar  os  autos  como  requerido  pela  D.

Procuradoria Especial da Marinha.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
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
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