
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.480/19

ACÓRDÃO

Flutuante sem nome, do Serviço de Água e Saneamento de Boca do Acre,
AM. Naufrágio. Caso fortuito e de força maior. Com pedido de arquivamento
da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.
Consta que no dia 17 de fevereiro de 2018, cerca das 4h30min, ocorreu o

naufrágio do flutuante sem nome, do Serviço de Água e Saneamento de Boca do Acre,
que estava fundeado nas proximidades do rio  Purus,  Boca do Acre,  AM, com danos
materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais.

No Inquérito instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental foram
ouvidas cinco testemunhas.

Nas fls. 49 a 52 consta o Relatório de Necessidade do Flutuante, emitido em
05 de janeiro de 2017, reportando a necessidade de medidas emergenciais para melhorias
no flutuante, sob pena de paralização de água na cidade (de Boca do Acre); e nas fls. 53 a
60 constam fotos do flutuante

No Laudo de Exame Pericial, fls. 67 a 71, realizado no dia 11 de maio de
2018,  consta  que  o  flutuante  já  se  encontrava  a  bastante  tempo  sem  manutenção
adequada.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 17
de fevereiro de 2018, cerca das 4h30min, o flutuante de propriedade do Serviço de Água
e Saneamento de Boca do Acre, AM, naufragou no seu local de permanência, próximo da
Estação de Captação de Água do Município, devido a um temporal,  acompanhado de
forte ventania e de acúmulo de detritos, troncos, galhos, etc., causando choques com os
flutuadores que, combinado com o mau estado de conservação dos flutuadores, ocasionou
furos e avarias significativas que contribuíram de forma determinante para o naufrágio,
porém sem vítima e sem registro de poluição.

Os Peritos consideraram que o fator material contribuiu, mas concluíram que
a causa determinante foi fortuita.

Nas fls. 97 e 98 consta o Boletim de Informações Ambientais.
Dos depoimentos se extrai que o flutuante era usado para bombear água para

a rede de distribuição da cidade e já haviam solicitado reforma estrutural no flutuante,
pois estava sem manutenção desde a sua construção em 2000, mas que o naufrágio se deu
pelo forte temporal na área com a correnteza trazendo detritos que se chocavam com os
flutuadores, causando furos nos mesmos, resultando no naufrágio em pauta.

No Relatório, fls. 106 a 110, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os
depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, acompanhando os Peritos, considerou que o
fator material contribuiu, pois o flutuante estava em mau estado de conservação, mas que
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as condições ambientais, temporal e forte correnteza, causaram o naufrágio do flutuante,
provocado pela descida de vários troncos de árvores que colidiram com os flutuadores
ocasionando furos e entrada de água, resultando no naufrágio, não apontando possível
responsável.

A Douta Procuradoria, fls. 120 a 122, em uniformidade de entendimento com
o Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar
que ocorreu 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: naufrágio de um flutuante sem nome, de
propriedade do Serviço de Água e Saneamento de Boca do Acre, com danos materiais,
mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: furos
nos flutuadores provocados por choques de troncos e detritos, durante forte temporal; e c)
decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (naufrágio), da Lei
nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito e de força maior, mandando arquivar os
presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls.
120 a 122.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.
Rio de Janeiro, RJ, em 18 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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