
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.451/19

ACÓRDÃO

L/M  “FLYING  FISH”.  Deriva  e  encalhe  nas  pedras.  Destruição  da

embarcação.  Equiparado aos  casos  cujas  circunstâncias  determinantes  não

puderam  ser  apuradas  acima  de  qualquer  dúvida.  Com  pedido  de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 28 de janeiro de 2018, cerca das 23h, após ter ficado à

deriva, ocorreu o encalhe nos arrecifes da L/M “FLYING FISH”, que foi fundeada pelo

MAC  Elisangelo  do  Nascimento,  nas  proximidades  da  praia  da  Ponta  de  Serrambi,

Ipojuca,  PE,  resultando  em danos  materiais,  mas  sem registro  de  danos  pessoais  ou

ambientais.

A L/M “FLYING FISH” estava em processo de inscrição, tipo jangada, tinha

casco de fibra de vidro, de 5,0m de comprimento, 1,95m de boca, 0,6m de pontal, de 1

AB, ano de construção 2018, a ser classificada para esporte e recreio, navegação interior,

era de propriedade de Délio Fortes Lins e Silva.

No Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  de  Pernambuco  foram

ouvidas três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Nas fls. 32, 35 a 47 e 59 a 61 constam fotos da embarcação antes e depois do

acidente em pauta.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 52 a 58, realizado no dia 11 de junho de

2018, consta que a embarcação sofreu perda total, mas não houve registro de poluição.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 8 de

janeiro de 2018 o casco da embarcação foi comprado na Náutica Indústria & Comércio

EIRELI-ME por Délio Fortes Lins e Silva Filho, por R$ 8.500,00; no dia 12 o motor de

popa Jonhson Evinrude foi comprado por R$ 21.000,00; no dia 15 o proprietário recebeu

a embarcação e a guardou na marina Serrambi; no dia 17 o despachante Adilson Fragozo

de  Barros  deu  entrada  para  inscrição  da  embarcação  (na  Capitania),  sendo  aberto  o

protocolo nº 221-000209/2018; no dia 26 foi  programada para o dia 29 a vistoria da

embarcação  pelo  Vistoriador  da  Capitania  dos  Portos  de  Pernambuco;  dia  27  a

embarcação foi fundeada pelo Marinheiro Elisangelo do Nascimento em frente ao hotel

Resort Serrambi, a cerca de 100 metros da praia, para ser vistoriada; na madrugada de 28

de janeiro a embarcação ficou à deriva indo encalhar nos arrecifes; no dia 10 de maio o
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proprietário informou à Capitania o acidente da navegação em pauta com sua jangada

“FLYING FISH” e  sobre  o  resgate  dos  destroços  que  se  encontravam na  marina  de

Serrambi; no dia 10 de maio foi instaurado o IAFN pela Portaria nº 25; e no dia 14 os

Peritos da Capitania compareceram à Marina Serrambi para realizar os procedimentos

para o Laudo de Exame Pericial.

Na Análise  dos  Dados Obtidos,  os Peritos  constataram que a embarcação

ficou fundeada presa a uma âncora de proa a cerca de 100 metros da praia, em local de

1,8m de profundidade, em frente ao Hotel Resort Serrambi; não houve mudança climática

que pudesse ter influenciado à deriva da embarcação; a âncora estava presa à manilha reta

de aço com parafuso, durante a noite o parafuso afrouxou e desprendeu-se da manilha

deixando a embarcação à deriva e, como não havia vigilância, a embarcação atravessou a

enseada e ficou presa em uma fenda de corais. Não existia obrigatoriedade de vigilância

da embarcação nas condições em que foi deixada fundeada; o parafuso que se desprendeu

foi comprado no dia 28 de janeiro de 2018, ou seja, era uma peça nova, mas ele não foi

encontrado nem a âncora para ser efetuada perícia, prejudicando as apurações; o ferro

(âncora) era Bruce galvanizado, de 7,5 kg, com cabo de nylon torcido de 3 pernas e 50

metros (NF, fl. 29); e que o comprimento do cabo era adequado para o fundeio.

Os Peritos consideraram que não foi possível determinar a causa do acidente

em pauta, embora a causa da deriva da embarcação pode ter sido provocada por folga do

parafuso, mas a análise desse material ficou prejudicada pois este e a âncora não foram

encontrados para serem periciados.

Na fl. 119 constam fotos de duas manilhas retas, uma sem pino, do tipo que

foi usada no fundeio da embarcação, e outra com pino e contra pino.

No Relatório, fls. 121 a 130, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, considerou que não foi possível determinar a

causa do acidente em pauta, pois não foram encontrados o parafuso e a âncora usados no

fundeio, não apontando possível responsável.

A Douta Procuradoria, fls. 137 a 139, em uniformidade de entendimento com

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

que as causas do presente acidente não restaram devidamente apuradas, eis que as peças

que se soltaram não foram encontradas para serem periciadas.

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

natureza e extensão do fato e do acidente da navegação: jangada “FLYING FISH”, que

estava fundeada a cerca de 100 metros da praia da Ponta de Serrambi, Ipojuca, SE, que

ficou à deriva até encalhar nos arrecifes, resultando em sua perda total, mas sem registro

de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: provável folga do pino

da manilha que prendia a embarcação à sua âncora; e c) decisão: julgar o acidente e o fato

da navegação, tipificados no art. 14, letra “a” (encalhe), e art. 15, letra “e” (exposição a

risco),  ambos  da  Lei  nº  2.180/54,  como  equiparados  aos  casos  cujas  circunstâncias

determinantes não puderam ser apuradas com a necessária precisão, mandando arquivar

os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de

fls. 137 a 139.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 30 de junho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
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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